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 پیشگفتار

در بین تمام فعالیتها ارائه باورم که چندین سال است بر این 

ریا به نیازمندترین افراد بهترین کار مؤثرترین خدمت بی

توقع و ورزی بیاست و انجام چنین خدمتی، همراه با عشق

تواند باعث عروج معنوی و دستیابی به پرهیزگاری کامل، می

 شادی عمیق و درازمدت انسان بشود.

ای توسط بر این باورم که عدم برخورداری از اخالق حرفههمچنین 

حِرَف و عدم برخورداری اکثریت جامعه از ارزشهای انسانی  صاحبان

 دلیل اساسی مشکالت موجود در ایران و جهان هستند.

با توجه به نکات فوق اقدام به ارائه درسی به نام اخالق مهندسی 

( در دانشگاه صنعتی شریف نمودم. این یک درس سه 5831)در سال 

به صورت کتابی به نام  واحدی بود. بعداً یادداشتهای این درس را

انتشارات درآوردم که توسط  مهندسی اخالق و اخالق مهندسی

 به چاپ رسید. یزدا 

ام واحدی تدوین نموده-کتاب کوچک حاضر را برای یک درس یک

که دانشجویان مهندسی و علوم و همچنین مهندسان و پژوهشگران 

 توانند از مطالب این کتاب استفاده کنند.شاغل نیز می

و خالصه ر تدوین این کتاب خانم مهندس الهام شیرازی در تهیه د
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ایرانی  ند نفر از مهندسان و پژوهشگرای چنمودن زندگی حرفه

سازی کتاب به خانم مهندس سمیرا بیگی در آماده ، واخالقمند و موفق

 نمایم.سپاسگزاری می های شایانی نمودند که از آنانمن کمک

 

 عزیز این کتاب را سودمند بیابید.امیدوارم شما خواننده 

 

 

 نژادمهدی بهادری                                                                          

 5811تهران، شهریور 
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 چکیده و مقدمه

 چکیده

پیشرفته با پیشرفت سریع علم و فناوری در جهان، جوامع صنعتی 

پرورش اخالقِ اند. به مسأله اخالق مهندسی و پژوهشی پرداخته

 مهندسی و پژوهشی در ایران جنبه حیاتی دارد.

در این بحث به ذکر دالیل انجام کاری خالف اخالق، عوامل مؤثر 

در پیشرفت و توسعه، اصول اخالقیِ پژوهشی و مهندسی و باورها در 

سی یا مهندسی نمودن اخالق پرورش اخالق پژوهشی و اخالق مهند

 پرداخته شده است. 

دسان و پژوهشگران کشور اخالق نپیشنهاد شده است که مه

ای خود را به خاطر دستیابی به شادی عمیق و دراز مدت طول حرفه

عمر پرورش دهند و امیدوار باشند که خداوند از طریق نظام آفرینش 

 های آنان برکت خواهد داد.خود به فعالیت
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 مقدمه 1-1

با توجه به پیشرفت سریع علم و فناوری در چند دهۀ گذشته، 

جوامع پیشرفته صنعتی، به ویژه آمریکا، بر آن شدند که به مسأله 

اخالق مهندسی و پژوهشی بیشتر بپردازند، به طوری که با رعایت 

هایشان اخالق پژوهشگران و مهندسان خود کنترل کنندۀ فعالیت

های جه در تأسیس مراکز مربوط به اخالق، پایگاهباشند. میزان این تو

های تماس برای مشاوره در امور مربوط به کامپیوتری، دایر کردن خط

ها های اخالقی در شرکتنامهاخالق مهندسی و پژوهشی، تدوین آیین

در تعبیر و  هاوهشگران و مهندسان در دانشگاهو  موسسات و تعلیم پژ

ها و انتشار مقاالت و کتب فراوان درباره نامهتفسیر مفاد این آیین

های اخالق در علوم مهندسی کامالً مشهود است. بسیاری از شرکت

های های دولتی امروزی، دفاتر اخالقی، خبرنامهتجاری و سازمان

هایی برای آموزش اخالقی کارکنان دارند. حتی اخالقی، و برنامه

اخالق سازمانی تشکیل های هایی متشکل از مسئووالن دایرهاتحادیه

 اند.شده

نکات ذکر شده در اینجا برای دانشمندانی که به تحقیقات بنیادی 

توانند پدیده یا جسمی را کشف کنند، یا برای پردازند و میمی

توانند پردازند و در نهایت میمهندسانی که به تحقیقات کاربردی می

 اختراع کنند، مشترک است.

شادمانی کشف و اختراع و پی بردن به قسمتی تحقیقات عالوه بر 

های بسیار دیگری را نیز به همراه دارد. از نظام آفرینش، خشنودی

یابند که با افراد زیادی همکاری داشته محققان فرصت آن را می

باشند؛ با همکارانی که نقش به سزایی در افزایش اطالعات علمی 
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کنند و به موضوعات مورد می انسان دارند و با همتایانی که عمیقاً فکر 

 دهند.عالقه مشترک به شدت اهمیت می

دهند و در محققان اغلب در انتخاب چیزی که مورد بررسی قرار می

ای و شخصی خود، آزادی ریزی زندگی حرفهگیری موارد برنامهتصمیم

ای هستند که بر مبنای ای دارند. آنان بخشی از جامعهقابل مالحظه

فرسا و اعتماد و آزادی بنا شده است؛ جایی که کار طاقتهای آلایده

-های درخور توجه شناخته میترین پاداشموفقیت به عنوان عالی

تواند تأثیر مستقیم و آنی بر جامعه داشته باشد شوند. کار محققان می

ها و مفاهیم تحقیق کند که مردم به یافتهو این مسأله تضمین می

 باشند.  مندعالقه
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 اهرد میان تمام فعالیت

 ریااراهئ مورثرتین خدمت بی

 هب نیازمندرتین افراد

 ارزشمندرتین کار است.

 تواند نصیب ره فردی شود.افتخار چنین خدمتی می
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تعریف اخالق، اهمیت موضوع و دالیل انجام کاری خالف 

 اخالق
 

 اخالقتعریف  1-2

اخالق شامل صفاتی از انسان است. انسان کارهای مطابق و 

 دهد.متناسب با این صفات را بدون تأمل و تفکر و دشواری انجام می

هرگاه صفتی برای شخصی به صورت پایدار درآید و در او رسوخ 

ای که کارهای متناسب با آن را بدون تأمل زیاد و به کرده باشد به گونه

شده است و در « ملکه»گویند آن صفت برای او دهد میسهولت انجام 

صورتی که چنین نباشد، بلکه صفتی زودگذر باشد و شخص در انجام 

« حال»کار متناسب با آن خود را به انجام آن وادار کند، آن صفت را 

 نامند.می

خُلق در لغت به معنی صفت پایدار و راسخ یعنی ملکه است و 

شود. معنای لغوی اخالق، ه صفات اطالق میاخالق به مجموعه این گون

اختصاص به صفات نیکو و پسندیده ندارد و شامل صفات زشت و 

 شود.ناپسند نیز می

شود، در حالی که اخالق شامل هر دو صفات پسندیده و رذیله می
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منظور ما از اخالق در این جا صفات فاضله و نیکو و پسندیده است. 

 نامیم. قی و عمل دزدی را غیراخالقی میمثالً ایثارگری را صفتی اخال

دار هدف علم اخالق، دستیابی به کمال است و این علم عهده

دار از میان پرورش صفات ارزنده و حاالت پسندیده و همچنین عهده

بردن صفات ناپسند و رذائل اخالقی در وجود انسان است که به باال 

 کند.بردن درجه شادی انسان کمک می

 

 ت موضوعاهمی 2-2

ای اساسی در کشاورزی، صنعت، خدمات، در ایران مشکل و مسئله

علم و فناوری و غیره نداریم. تنها مشکل و مسئله ما ناهنجاری اخالقی 

و فرهنگی است و تا این مسئله حل نگردد کشور به شکوفایی علمی، 

پیشرفت صنعتی و رفاه اجتماعی نخواهد رسید و جامعه از آرامش 

ها در برطرف نمودن وافر برخوردار نخواهد شد. دولت خاطر و شادی

 «.علت درمانی»پردازند تا می« عالمت درمانی»مشکالت، بیشتر به 

خواهیم حیات علمی داشته باشیم و به عنوان یک جامعه با اگر می

-تمدن چند هزار ساله حتی زنده بمانیم باید به پرورش اخالق و ارزش

 های انسانی بپردازیم.

 اخالق را مهندسی نمائیم.یعنی 

 

 اند       الق زندهــــــار به اخــاقوام روزگ

 قومی که گشت فاقد اخالق مردنی است 

 

 الشعرای بهارملک                                                             
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)سوره  بِأنفُسِهِم ...الَیُغَیِّرُ مَا بِقَومٍ حتَّی یُغَیِّرُ مَا  اهللَ... اِنَّ 

 (55آیه -رعد

... خدا چیزی را که از آنِ مردمی است دگرگون نکند تا مردم خود 

 دگرگون شوند ...

 

 

 دالیل انجام کاری خالف اخالق 3-2

های روزمرۀ خود ممکن است به یک یا چند یک فرد در فعالیت

خود دلیل زیر مرتکب اشتباه و یا ارتکاب عملی غیراخالقی در حرفۀ 

 گردد.

عدم آگاهی از روش درست و صحیح برای انجام کار محول  -5

 شده

توجهی در انجام کار و عدم گری، بیدقتی، الابالیبی -2

 احساس تعلق به سازمان یا جامعه یا کشور خود

عدم وجود تشویق برای انجام کار درست و خوب، تنبیه برای  -8

 کار اشتباه

تواند برای نافع شخصی که میخودخواهی و در نظر گرفتن م -4

 کسب ثروت، شهرت و یا قدرت باشد

 استیصال )در حد مرگ و زندگی( -1

 اجبار از سرِ درماندگی. -6
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 اهرد میان تمام فعالیت

 ریااراهئ مورثرتین خدمت بی

 هب نیازمندرتین افراد

 ارزشمندرتین کار است.

 شود.تواند نصیب ره فردی افتخار چنین خدمتی می
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اصولِ اخالقی پژوهشی و خالصه نکاتی که باید مورد توجه 

 قرار گیرند

پژوهشگر باید تمایل و جسارت . صداقت در زندگی روزمره

فریبکاری داشته باشد. صداقت آن است کافی در مقابل دروغگویی و 

که هرگز نباید خود را فریب دهیم و این واقعیتی است که هر انسانی 

تر از دیگران فریب دهد. منظور از صداقت فقط تواند خود را آسانمی

گفتن حقیقت نیست بلکه آن است که وضعیت موجود را به طور کامل و 

گیری ا برای تفکر و تصمیمشفاف تشریح کنیم و اطالعات مورد نیاز ر

 افراد در اختیار آنان قرار دهیم.

 

 کند:های زیر بروز میهای علمی به صورتصداقتی در پژوهشبی

رفتار با مالکیت فکری دیگران به نحوی که : سرقت اطالعات -5

 آنکه اجازه گرفته باشیم.انگار از آن خودمان است؛ بی

-نحوی که برای نتیجهها به صاف کردن داده :هازینت داده -2

 تر باشد.گیری مورد نظرمان مناسب

حفظ آن نتایجی که با تئوری ما سازگار باشد و  :هاپختن داده -8
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 ها.دور ریختن دیگر داده

 ها.های پژوهشی و آزمایشجعل داده :هاجعل داده -4

ها در واقع دزدی است: غصب کار دیگران به نحوی که سرقت داده

ها دروغگویی نیز هست. مدعی . سرقت دادهگویی کارِ ما بوده است

احترامی ها نه فقط بیشویم که کار دیگران مال ماست. سرقت دادهمی

به پدیدآورندگان واقعی است، بلکه تصوری کاذب از توانایی سارق 

دهد. در مواردی، این امر ممکن است به استخدام شخص ارائه می

 د.برای انجام کاری بشود که صالحیتش را ندار

ها نیز عواقب ناخوشایندی دارد. کسانی زینت، پختن و جعل داده

شوند غالباً برای تبرئه خود مدعی که به چنین ترفندهایی متوسل می

گویند وقت اند یا میهای خود اطمینان داشتهشوند که به استنتاجمی

اند. اما، به ویژه های زاید و اضافی را نداشتهکافی برای تکمیل آزمون

های پژوهش درباره سالمت و ایمنی، پژوهشگران و جامعه حوزه در

ها باشند. افشای دستکاری باید کامالً مراقب مورد اعتماد بودن آزمون

برد؛ هر چند ها، اعتماد دیگر پژوهشگران و نیز مردم را از بین میداده

 های پژوهش دستکاری شده درست باشد.گیرینتیجه

ائل دیگری را نیز در بر خواهد داشت. ها مسافشای دستکاری داده

های واقعی به سالمت یا ایمنی نشود ها حتی اگر سبب زیاناین اقدام

ها استناد نکنند، های خود به این دادهاگر دیگران در پژوهش حتیو 

های نامطمئن سبب شک و تردید نسبت به کل باز هم وجود داده

ضیه صرفاً دامنگیر ها در حوزه مورد نظر خواهد شد. پس قپژوهش

ها را به محاق تردید شود؛ بلکه کل پژوهشپژوهشگر ناصادق نمی

افکند. در ضمن، تصحیح پژوهش اولیه مستلزم صرف وقت و هزینه می

 فراوان خواهد بود.



 13 اصولِ اخالقی پژوهشی و خالصه نکاتی که باید مورد توجه قرار گیرند

 

 

پژوهشگر باید در حفظ استانداردهای  .صداقت آکادمیک

صداقت )راستگویی، قابلیت اعتماد( بکوشد و از تقلب، جعل اطالعات، 

دزدی، کمک به دیگران در رعایت نکردن صداقت، عرضه نادرست و 

های گروهی، کارشکنی و فریبکارانه، انجام ندادن سهم خود در فعالیت

 دزدی پرهیز کند.

د از زیر پا گذاشتن استانداردهای پژوهشگر بای تخلف تحقیاتی.

 مورد نیاز در انجام تحقیقات سالم بپرهیزد.

پژوهشگر باید تمام اطالعات الزم در مورد نوع  رضایت آگاهانه.

پژوهشی که قرار است انجام شود، همراه با خطرات احتمالی و منافع 

های جایگزین فرآیندهایی که به کار گرفته خواهد ها، روشآزمایش

هر نوع اطالعاتی که الزم باشد در اختیار همکاران پژوهشی خود  شد و

گیری در قرار دهد و آنان را بدون تهدید و اجباری برای اتخاذ تصمیم

 همکاری آزاد، آزاد بگذارد.

پژوهشگر باید صداقت و  رعایت صداقت در نوشتن گزارش.

یا  راستگویی را در نوشتن رساله یا گزارش نهایی و یا تهیه مقاالت

هایی که دستاورد پژوهش او هستند مراعات کند و از سرقت سخنرانی

ادبی، ارائه نادرست اطالعات و رعایت نکردن ترتیب در نوشتن نام 

-پژوهشگران بپرهیزد و در زمان دانشجویی، تهیه مقاالت و سخنرانی

ها را با اطالع و موافقت استاد راهنما انجام دهد و مقررات دانشگاه را 

تیب نوشتن نام خود، استاد راهنما و دیگر پژوهشگران همکار به در تر

 کارگیرد.

پژوهشگر صداقت در مشاوره و در مقام شاهد متخصص. 

ها و گزارش ها، تصفیه حسابباید در مواردی همچون تبلیغات، مزایده
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تخلفات و در اظهار نظرهای فنی و کارشناسی صداقت را مراعات و در 

فی را کامالً رعایت کند و تحت تأثیر پول، هوای طرهای خود بیقضاوت

   .های سیاسی قرار نگیردنفس، دلسوزی و گرایش

 

 

 

 

 

 

 

 اهرد میان تمام فعالیت

 هب نیازمندرتین افراد  ریااراهئ مورثرتین خدمت بی

 ارزشمندرتین کار است.

تواند نصیب ره فردی شود.افتخار چنین خدمتی می

 



 

 

 

51 

 

 

 

 

 

4 

عوامل موثر در پیشرفت و باورها در پرورشِ اخالق 

 مهندسی و پژوهشی

 عوامل مؤثر در پیشرفت 1-4

برخورداری از هوش و استعداد و داشتن منابع طبیعی و مالی 

برای پیشرفت اقتصادی نیستند و حتماً عوامل شرایط الزم و کافی 

-دیگری نیز وجود دارند که بدون آنها پیشرفت کند و یا غیرممکن می

نماید. یقیناً عواملی نظیر انگیزه، باور و تالش افرادِ درگیر در اجرای 

ای، قوانین و یک طرح یا فعالیت و برخورداری آنان از اخالق حرفه

به طور کلی نگرش و عالقه و توجه و مقررات موجود در جامعه، و 

آمیز طرح یا فعالیت حمایت مردم از طرح مورد نظر در اجرای موفقیت

 نیز مؤثرند.

توانیم در قالب زیر، که آنرا نکات ارائه شده در بحث فوق را می

 خوانیم، ارائه دهیم:می (Progressometry)رابطه پیشرفت سنجی 

(5)           

(2)            

 Eمعرف انگیزه،  Mمعرف میزان پیشرفت،     در این روابط 
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معرف حمایت  Sمعرف دانش،  Kمعرف منابع مالی،  Rمعرف اخالق، 

 و  معرف زمان و  tمعرف کیفیت،  Qجامعه از فعالیت مورد نظر، 

 باشند.ضرایب تبدیل می

 

باورها در پرورش اخالق مهندسی  و پژوهشی ، یا  2-4

 مهندسی نمودن اخالق 

دهیم، روش بهتری نیز وجود دارد، برای هر کاری که انجام می -5

سازی یک فرآیند الزم است این روش بهتر را بیابیم. این بهینه

دینامیکی بوده و باید در تمام مراحل انجام آن فعالیت ادامه داشته 

 باشد.

یی که داریم، روش بهتری نیز وجود دارد، الزم روش زندگیبرای  -2

سازی نیز یک فرآیند است این روش بهتر را بیابیم. این بهینه

 دینامیکی بوده و باید در تمام دوران زندگی ادامه داشته باشد.

در انجام کار و یا زندگی در جهت بیشینه شدن « روشهای بهتر» -8

داوند ما را برای آن آفریده باشد که خشادی واقعی طول عمر می

 است.

در پرهیزگاری کامل و ارائه بیشترین شادی دراز مدت انسان  -4

به  ،توقعورزی بیهمراه با عشق ا،ریمؤثرترین خدمت بی

 آید.به دست می نیازمندترین افراد

برای ارائه مؤثرترین خدمت الزم است سطح آگاهی و معلومات  -1

ایم باال برده و دانش خود را دهای که انتخاب کرخود را در حرفه

 همیشه به روز نگه داریم.



 

 17 پیشرفت و باورها در پرورش اخالق مهندسی و پژوهشیعواملِ موثر در 

 

 

را یک عبادت  ریا به نیازمندترین افرادخدمتگزاری بی -6 

دانسته و خداوند را به خاطر چنین فرصتی که برایمان فراهم 

 نماییم.نموده همیشه سپاسگزاری می

 با ایمان و اعتقاد به آیات:  -7

 

لَّهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ ال یَحْتَسِبُ وَ مَنْ وَ مَنْ یَتَّقِ اللّهَ یَجْعَل 

 (8و  2)سوره طالق، آیات  یَتَوَکَّلْ عَلَی اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ...

هر کسی تقواپیشه کند برای او راهی برای بیرون شدن قرار خواهد 

دهد و هر که بر خدا داد و از جایی که گمانش را ندارد روزیش می

 ل کند، خداوند او را کافی است ... توک

 

 یُجْزَىإِلَّا فَلَا بالسّیئه جَاءَ أَمْثَالِهَا وَ مَن عَشْرُ فَلَهُ بالْحَسَنَه ءَمَن جا

 (561)سوره انعام، آیه  هَا وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَمِثْلَ

هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند و هر که 

تنها همانند آن کیفر ببیند تا ستمی بر آنها نرفته  کار بدی انجام دهد

 باشد.  

 

ضطرابی برای تأمین زندگی خود نداریم و با پیشه کردن ا

تقوا)برخورداری از ارزشهای انسانی و اخالق پژوهشی و مهندسی( 

ریا به کسانی که بیشترین نیاز را فقط برای خدمتگزاری بی

که خداوند از طریق نظام دقیق و نماییم و باور داریم تالش می دارند

ظریف آفرینشش نیازهای ما را تأمین و به فعالیت و حرفه ما برکت، و 

 آفریند.در زندگی ما شادی می

این موضوع مهمترین نکته در مراعات اخالق مهندسی و اخالق 



 

 پرورش اخالقِ مهندسی و پژوهشی                                                                18

 

 

 باشد.پژوهشی، و به طور کلی اخالق می

 دانیم. اخالق را برترین و عالیترین سرمایه بشری می -3

پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را  -1

-مرهون برخورداری وافر مردم از اخالق و ارزشهای انسانی می

 دانیم.

ت اقتصادی کشور را مرهون سرافرازی صنعتی و پیشرف -51

دانیم که عالوه بر برخورداری از اخالق هایی میتربیت انسان

یت بوده و ایران را پژوهشی و مهندسی دارای ابتکار و خالق

ورزند و در حراست از متعلق به خود دانسته و به آن عشق می

 باشند.منابع ملی و حفاظت از محیط زیست کوشا می

 

 در ارتباط با اخالق )ص( از فرمایشات حضرت محمد

)من برای تکمیل کردن مکارم انَّما بُعِثتُ لِاُتمِمَّ مکارم األخالق -5

 ام(.اخالق مبعوث شده

برخورداری از اخالق یکی از عوامل گشایش در رزق و روزی و  -2

 .شود.عدم آن باعث تنگدستی و فقر می

 های رزق در اخالق خوب نهفته است.گنج -8

 شود.اخالق نیکو نصف دین است و موجب زیادت در روزی می -4

از  ]بدی اخالق[به درستی که انسان گاهی به دلیل انجام گناه  -1

 ماند.روزی مقرر خود محروم می

-عدم برخورداری از اخالق باعث رفتارهای ناشایست انسان می -6

های انسان اعمال و رفتارهای شود و علت اصلی محرومیت

 ناشایست خود اوست.



 

51 

 

 

 

 

 

1 

 معیارهای مؤثر در پیشرفت جوامع

 خواست و انگیزه واقعی برای پیشرفت -5

 صداقت در افکار و گفتار و رفتار -2

 عشق به کار -8

 انجام کار دقت و سرعت در -4

 پشتکار -1

 پذیری و نظممسئولیت -6

 العادهمیل به ارائه کارهای برتر و فوق -7

 گذاری برای آیندهها به منظور سرمایهتحمل سختی -3

 مراعات حقوق دیگران -1

 خودباوری و خوداتکایی -51

استفاده بهینه از منابع ملی مانند آب، انرژی، غذا، دارو، پول  -55

 ووقت

 حفاظت از محیط زیست -52

معیارها را در نظر گرفته و به ترتیبی مراعات نکات اگر این 

گیری نماییم، معتقدم اخالقی فوق را در کشورهای مختلف اندازه
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پیشرفت اجتماعی و اقتصادی در جوامع و رفاه و آسایش مردم و 

 شادی آنان بستگی به معیارهای اخالقی فوق دارند.

گ برای حفظ بقاء خود به عنوان یک ملت با تمدن و فرهن

خالصه  چند هزار ساله ما باید به معیارهای فوق توجه کنیم.

خواهیم کشوری آباد با مردمی که از رفاه و آسایش مادی اینکه، اگر می

های و شادی وافر برخوردارند داشته باشیم، الزم است که ارزش

 انسانی را در خود پرورش دهیم.

 

 

 اهرد میان تمام فعالیت

 هب نیازمندرتین افراد  ریابی اراهئ مورثرتین خدمت

 ارزشمندرتین کار است.

تواند نصیب ره فردی شود.افتخار چنین خدمتی می
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 پرورش ارزشهای انسانی شرط الزم برای پیشرفت و

 دستیابی به شادی

خواهیم مردمی که از آرامش خاطر و شادی وافر برخوردارند اگر می

به شادی، داشته باشیم الزم است که در باورهای خود در دستیابی 

یعنی کسب ثروت و شهرت و قدرت )که قاطبۀ مردم دنیا به آنها برای 

کسب شادی خود توجه دارند(، بازنگری کرده و شادی خود را در 

 پرورش ارزشهای انسانی زیر جستجو کنیم.

 

 توقع به یکدیگر و به تمام موجوداتعشق و محبت ورزیدن بی 

  ریا به کسانی که بیشترین نیاز را دارندمؤثرترین خدمت بیارائه 

 اعتماد به نفس و خودباوری 

 امید 

 ایمان 

 پذیرش دیگران 

 پشتکار 

 تحرک 
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 تحمل 

 تقوی 

 تواضع 

 جوانمردی 

 حفاظت از محیط زیست 

 بینیخوش 

 خیرخواهی 

 سپاسگزاری 

 شجاعت 

 صبر 

 صداقت 

 جوییصرفه 

 عدم وابستگی 

 فداکاری 

 گذشت 

 محدود کردن آرزوها 
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 معیارهای توسعۀ اقتصادی ایران

گرو پیشرفت صنعت کشور و توانایی توسعه اقتصادی ایران در 

شود مگر با داشتن المللی است و این میسر نمیرقابت در صحنۀ بین

 پژوهشگران و مهندسانی که:

 

 ،دارای انگیزه و پشتکارند 

 ،قادر به تشخیص مسائل و نوآوری هستند 

 ،برخوردار از اعتماد به نفس در حل مسائل و نوآوری هستند 

 هستند،پذیر متعهد و مسئولیت 

 کنند، با صداقت، دقت، سرعت و مراعات حقوق دیگران کار می 

 ها دارای ابتکار و خالقیت بوده، از آنها در حل مسائل و نوآوری

 کنند،استفاده می

 ،قادر به کار گروهی و همکاری با دیگران هستند 

 ،از معلومات پایه در رشتۀ خود برخوردارند 

 دارند.های جدید را توانایی فراگیری دانش 
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علوم پایه و علوم  مهندس ابتکار و خالقیت
 مهندسی

 یک فکر یا ایده 

-طراحی، محاسبات و شبیه
 سازی 

ساخت یک 
سازی محیط آلوده مواد و انرژی وسیله یا دستگاه 

زیست و اتالف منابع 
 طبیعی

ایجاد شغل برای 
 چند نفر 

ایجاد رفاه برای 
 جامعه 

ایجاد شغل برای 
 خود

ایجاد رفاه برای 
 خود

 فعالیت و افتخار یک نفر مهندس -5نمودار 



 

 21 معیارهای توسعۀ اقتصادی ایران

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علوم پایه و علوم  مهندس ابتکار و خالقیت
 مهندسی

ای مفیدتر یک فکر یا ایده
 برای جامعه 

ایمنی وسالمت در طراحی 
 و محاسبات 

ایمنی و سالمت درساخت 
 یک وسیله 

استفاده بهینه از 
 مواد و انرژی

سازی کمترمحیط آلوده
زیست و اتالف کمتر منابع 

 طبیعی

ایجاد شغل و شادی 
 برای چند نفر 

ایجاد رفاه و شادی 
 برای جامعه 

ایجاد شغل و شادی 
 برای خود

ایجاد رفاه و شادی 
 برای خود

فعالیت و افتخار یک نفر مهندس برخوردار از اخالق  –2نمودار 

 مهندسی

 اخالق مهندسی اخالق مهندسی
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 اهرد میان تمام فعالیت

 ریااراهئ مورثرتین خدمت بی

 هب نیازمندرتین افراد

 ارزشمندرتین کار است.

 تواند نصیب ره فردی شود.افتخار چنین خدمتی می
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 اصول اخالقیِ مهندسی

است که در زندگی مردم نقش بسیار مهمی ای مهندسی حرفه -5

رود که این نقش را در کند. از صاحبان این حرفه انتظار میایفا می

طرفی، انصاف و عدالت و با مراعات اصول و کمال صداقت، بی

 قواعدی ایفا نمایند.

دانند که زندگی، ایمنی، سالمت و رفاه عموم مردم مهندسان می -2

و کارهای مهندسی اجرا شده در  ها، تصمیماتبستگی به قضاوت

آالت، محصوالت، فرآیندها و وسایل دارند. ها، ماشینسازه

دانند که نقش بسیار مهمی در جهان برای توسعه، با مهندسان می

 کنند.تر ایفا میهدف دستیابی به دنیایی آرام و مرفه

رود که خدمات خود را با مراعات باالترین از مهندسان انتظار می -8

ایمنی، سالمت و رفاه جامعه ارائه دهند و خود را به رعایت  درجه

 ای متعهد بدانند.باالترین درجه اخالق حرفه

مهندسان ایمنی، سالمت و رفاه عمومی را سرلوحه کار  -4

 .دهندخود قرار می

بحث مهندسی نمودن یا پرورش اخالق بر این باور استوار است 
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  که:

ا زنده هستیم تا شاد ایم، مما برای شاد زیستن خلق شده

و تمام وقایع و  باشیم و این حق ماست که شاد باشیم

هایی هستند تا ما بتوانیم شادی درازمدت رخدادهای زندگی ما فرصت

 طول عمر خود را بیشینه نمائیم. 

تواند به شغل و بنابراین یک نفر پژوهشگر یا مهندس می

رای رسیدن به مسئولیت خود به عنوان فرصتی برای این منظور و ب

 هدف فوق نگاه کند.

 

 اهرد میان تمام فعالیت

 هب نیازمندرتین افراد  ریااراهئ مورثرتین خدمت بی

 ارزشمندرتین کار است.

تواند نصیب ره فردی شود.افتخار چنین خدمتی می
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1 

 ( و1روشهای دستیابی به شادی عمیق و دراز مدت )

 برکت در زندگی

 و دراز مدت روشهای دستیابی به شادی عمیق 1-9

در اینجا فشردۀ مراحل پیشنهادی در این بحث برای دستیابی به 

گیری بیشتر از قدرت شود )برای بهرهشادی فردی و اجتماعی ارائه می

 کنیم(:تلقین، در بیان مطالب از ضمیر اول شخص مفرد استفاده می

پذیرم که در کنم و میپذیرم که برای شاد بودن زندگی میمی -5

 هایی هستند که از لذات جسمانی بسی عمیقترند.شادمانیزندگی 

پذیرم که من خود به تنهایی مسئول شادی خود هستم و با می -2

توانم به آن دست نگرشی مناسب و جهد و کوشش فراوان می

 یابم.

توان از راه محبت پذیرم که شادی و سعادت عمیق را میمی -8

 ست آورد.ریا به دچشمداشت و خدمتگزاری بیورزیدن بی

-بسته به عالیق و استعدادهایم، کمر به انجام مؤثرترین و مهم -4

بندم. ریا به کسانی که بیشترین نیاز را دارند میترین خدمت بی
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کنم با کمال عالقه ریزی میای برنامهوقتی برای کار یا حرفه

کنم که سازم و مجسم میخود را برای خدمت مؤثرتر آماده می

 موفق هستم. در آن حرفه کامالً

پذیرم که نظام آفرینش بسیار سخاوتمند و کامالً غنی است می -1

هایم و برخورداری و کلیۀ نیازهای مرا با توجه به افکار و کوشش

کند. پس من از تقوا یا اخالق پژوهشی و مهندسی برآورده می

گاه نگران معاش خود من به هیچ کس نیاز ندارم و هیچ

کنم. او به وسیلۀ نظام می نیستم چون به خداوند توکل

 کند.آفرینشش زندگی مرا تأمین می

گیرم هرگز به ثروت، شهرت و قدرت و در خدمتی که پیش می -6

ریا و در چشمداشت و بیاندیشم. فقط بیثمرۀ کارهایم نمی

کنم. اگر این خدمت ثروت و کمال عشق و محبت، خدمت می

بندم، مغرور نمیدل  هاشهرتی برایم به همراه آورد هرگز به آن

 کنم.برای خدمت مؤثرتر و بیشتر استفاده می هاشوم و از آننمی

ریزی و اجرای های خود برای برنامهاز همۀ دانش و توانایی -7

کنم و در همه حال خواهم انجام دهم استفاده میکاری که می

 راضی و تسلیم رضای خدا هستم.

که در آن قرار آید و هر موقعیتی پذیرم آنچه بر سر من میمی -3

ها و آرزوهای خود من در دارم، نتیجه افکار، اعمال، خواسته

گذشته است که نظام آفرینش با کمال قدرت، عشق و محبت 

 برایم فراهم کرده است.

پذیرم که با توجه به هدف دراز مدت زندگی، این وضعیت می -1
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بهترین موقعیت ممکن برای پیشرفت معنوی و بیشینه شدن 

 تمام عمر است.شادی من در 

-تنها به صفات نیک کسانی که ذهن مرا به خود مشغول می  -51

کنم تا هر اندیشم. فهرستی از این صفات را آماده میکنند می

های آنها به ذهنم خطور کردند بتوانم به آن رجوع گاه کاستی

-های آنها را ببینم، برای هر کس و هر چیزی که میکرده، نیکی

 کنم.اندیشم طلب خیر میبینم یا به آن می

اعتقاد و باور ما نقش بسیار مهمی را در شاد زیستن ما دارند، به 

هایی ها، وقایع و حوادث زندگی را فرصتطوری که اگر همه جریان

چشمداشت بدانیم، زندگی واقعاً ریا و ابراز محبت بیبرای خدمت بی

 شود.شیرین می

مت باشیم و بدون هایی برای خدهمیشه باید به دنبال فرصت

هیاهو و چشمداشت و فقط به عنوان انجام وظیفه و در کمال تواضع و 

 ورزی کامل خدمت کنیم.فروتنی و با محبت

 

 برکت در زندگی 2-9

های فرد، کند که به فعالیتنظام آفرینش خداوندی طوری عمل می

های انسانی برخوردار است ای که از اخالق یا ارزشگروه، یا جامعه

شود و این افراد کارهایشان در کمال شادی و آرامش داده می« رکتب»

 شود.خاطر و به راحتی در زمانی کمتر و با کیفیتی باالتر انجام می

ریا، از مواهب نظام با برخورداری از تقوا و با خدمتگزاری بی

توانیم مواهب نظام شویم. میمند و شادتر میآفرینش بیشتر بهره

ی نظام طبیعت در امور زندگی خود را نسبت به آفرینش یا همکار



 پرورش اخالقِ مهندسی و پژوهشی                                                                 32

 

 

 کنیم با رابطۀ زیر نشان دهیم:خدمتی که می

(8)         

یا کمک « برکت»معرّف    معرف خدمت و   که در این رابطه 

 باشد.نطام آفرینش می

 

 

 

 

 

 اهرد میان تمام فعالیت

 افرادهب نیازمندرتین   ریااراهئ مورثرتین خدمت بی

 ارزشمندرتین کار است.

تواند نصیب ره فردی شود.افتخار چنین خدمتی می
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اخالقِ محیط زیستی و علت پیش آمدن بحران محیط 

 زیست در ایران و جهان

 اخالق محیط زیستی 1-11

 مقدمه

محیط زیست کشور در یک وضعیت بسیار بحرانی قرار دارد. موارد 

 زیر بخشی از پیامدهای این بحران است:

ها و مرگ و میرهای ناشی از گسترش آلودگی هوا فزونی بیماری -5

 در تهران و بیشتر شهرهای بزرگ کشور

اصولی آنها تولید رو به افزون انواع ضایعات شهری و دفع غیر  -2

های اطراف ها و زمینها و دریاچهها، حاشیه رودخانهدر کنار جاده

 های سطحی و زیرزمینی(شهرها)آلودگی آب

های شهرها)از جمله تهران( به ویژه توسط تجاوز به حریم پارک -8

ها و به بهانه ساخت و ساز فضاهای اداری، تفریحی و شهرداری

... 
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های کشاورزی و پوشش خاککننده فرسایش و نابودی نگران -4

 گیاهی

هزار هکتار در  211های کشور)کننده سطح جنگلکاهش نگران -1

حصار و های محلی؛ از جمله گلستان، خجیر، سرخهسال(و پارک

... 

های کشور؛ از جمله کننده بسیاری از روزدخانهآلودگی نگران -6

 کارون، سفیدرود، چالوس، زرجرب، آستارا، بابل و ...

نی یا به زودی( نسل بسیاری از حیوانات؛ از جمله انقراض)کنو -7

 شیر و ببر ایرانی، پلنگ، یوزپلنگ، گوزن ایرانی، آهو و ...

نابودی)کنونی یا به زودی( نسل بسیاری از آبزیان؛ از جمله  -3

ها و تمساح ایرانی، فک و ماهیان خاویاری دریای خزر، مرجان

 فارس و ...های خلیجدلفین

ه زودی( نسل بسیاری از پرندگان؛ از جمله نابودی)کنونی یا ب -1

 پلیکان خاکستری، عروس غاز، قوی کوچک، عقاب طالیی و ...

های ها و تاالبخشک شدن)کنونی یا به زودی( بیشتر دریاچه -51

های زریبار، ارومیه، مهارلو، هامون، کشور؛ از جمله دریاچه

گل، های گاوخونی، انزلی، یادگارلو، آالبختگان و ... و تاالب

 نهبندان و ...

محیط زیست جهانی نیز در یک وضعیت بحرانی قرار دارد. گرم 

شدن اتمسفر زمین که ذوب شدن یخهای قطبی، باال آمدن سطح 

میلیون  111ها و دریاها و آوارگی تعداد زیادی از مردم)حدود اقیانوس

ها و خشکسالی در ها، سیلنفر(، اختالل در روند نزوالت جوی، طوفان

های این بحران اری از نقاط جهان را دربر دارد بخشی از پیامدبسی
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شود که خسارت مالی ناشی از گرم شدن اتمسفر است. برآورد می

 ها باشد.ها و سیلزمین بیش از تمام خسارات وارده در اثر طوفان

تمام مردم، به ویژه مهندسان اخالقمند، مسئولیت خطیری برای 

ها، ست و احیای آن برای زندگی انسانجلوگیری از انهدام محیط زی

حیوانات و گیاهان دارند. مهندسان باید حداکثر مالحظات ایمنی، 

بهداشتی، بهزیستی عمومی را رعایت کنند و نیز در راستای پایبندی 

ای خود با اصول توسعه پایدار کوشا و تعهد به عملکرد وظایف حرفه

یدار در ایران و سایر اجتماعی و توسعه پا-باشند. پیشرفت اقتصادی

پذیر خواهد کشورها فقط با احیا و حفاظت از محیط زیست امکان

 بود.

ای است که مستقیماً با در حقیقت مهندسی محیط زیست حرفه

هایی که برای مهندس و حقوق انسانی ارتباط دارد. در تمامی تعریف

پذیرد، این حرفه به نوعی با حل مشکالت و حرفه مهندسی صورت می

های موجود در جامعه که در ارتباط با حق و حقوق انسانی گرفتاری

شود هستند، مرتبط است. امروزه مهندسان موفق به افرادی گفته می

های انجام یافته توسط آنها در خدمت جامعه و رفع مشکالت که طرح

آن و حفاظت از محیط زیست باشد، نه فقط در سودآوری برای فرد 

ن دیدگاه، آموزش مهندسان باید شامل مواردی طراح. با توجه به ای

 باشد که آنان را با حقوق محیط زیست و توسعه پایدار آشنا سازد.

های زیست تمام مهندسان باید به طور جدی در مورد ارزش

ها را درک و در حل محیطی تأمل کنند و نیز اینکه چگونه این ارزش

در یک فضای سازمانی مسائل ادغام سازند. مهندسان باید قادر باشند 

کار کنند که در آن دوستدار محیط زیست بودن دارای ارزش باشد و 

های الزم برای موفقیت حمایت شود. توسط ابزار، اطالعات و انگیزه
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فراتر از آن باید در بازاری که برای محصوالت و فرآیندهای پایدار 

ارزش قائل است و در یک فضای سیاسی کار کنند که حفاظت از 

 حیط زیست را تشویق کنند.م

 

علت پیش آمدن بحران محیط زیستی در ایران  2-11

 و جهان

هر شخصی دارای حق برخورداری از یک محیط زیست قابل زندگی 

است که شایسته انسانیت اوست و به این دلیل که یک محیط 

های بشری ضروری است و زیست قابل زندگی برای تأمین ظرفیت

که امروزه در مقابل محیط زیست قرار دارد  با در نظر گرفتن خطری

و در نتیجه خطری که در مقابل وجود انسان قرار دارد، دسترسی به 

یک محیط زیست قابل زندگی باید به عنوان یک حق تلقی شود که 

یک تعهد اخالقی برای احترام به محیط زیست را برای هر شخص 

 کند.ایجاب می

ل اثر کلی و آنی باشیم و همه ما عادت داریم که همواره به دنبا

کنیم مگر چیزهای دیگر را نادیده بگیریم. ما وجود خطر را انکار می

اینکه در یک آن و به شکلی واضح که غیرقابل اغماض باشد؛ ظاهر 

فکری در مورد چیزهایی را داریم که شخصاً مالک شود. ما تمایل به بی

ای منابع نامحدود رسند دارآنها نیستیم و چیزهایی که به نظر می

 باشند.

برای جلوگیری از انهدام محیط زیست در ایران و جهان الزم 

است بررسی کنیم که چرا چنین بحرانی به وجود آمده است. نگرش 

کند که چنانچه مثالً پلی خراب شود و الزم است مهندسی ایجاب می
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 ترمیم گردد ابتدا باید به علت خرابی آن پی برد.

های محیط زیستی در نویسنده علت و پیدایش بحرانبه نظر این 

ایران و جهان عدم برخورداری مهندسان، مدیران و سایر اقشار 

مردم از اخالق در تعامل با محیط زیست بوده است. یعنی اینکه عدم 

آگاهی از روش تعامل صحیح با منابع طبیعی و محیط زیست، حرص 

ورزی به موجودات و عشق و طمع، خودخواهی و کمبود یا نبود احترام

زنده، از جمله محیط زیست، عامل اصلی مشکالت زیست محیطی 

باشد. تمام این مطالب بر این اعتقاد امروزه در ایران و جهان می

غلط اکثر مردم ایران و جهان استوار است که ثروت و شهرت و 

 آفریند.قدرت برای انسان شادی می
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 اهفعالیترد میان تمام 

 ریااراهئ مورثرتین خدمت بی

 هب نیازمندرتین افراد

 ارزشمندرتین کار است.

 تواند نصیب ره فردی شود.افتخار چنین خدمتی می
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توان محیط زیست را از منهدم شدن نجات داد و چگونه می

 زیبائی و سالمتی را به آن بازگرداند؟

تغییر ندهیم امکان تا نگرش و اعتقاد و باور خود را در کسب شادی 

جلوگیری از انهدام محیط زیست به وجود نخواهد آمد و مردم از 

آرامش خاطر و شادی وافر که حق خدادادی تمام مردم جهان است 

 برخوردار نخواهند شد.

برای ما مردم، بدون پرورش اخالق در خود و دیگران امکان ادامه 

به وجود نخواهد حیات به عنوان ملتی صاحب فرهنگ چند هزار ساله 

 الشعرای بهار:آمد. بنا به فرمایش ملک

 

 اند      ـالق زندهـوام روزگار به اخــــقا 

      قومی که گشت فاقد اخالق مردنیست   

  

رغم تعالیم و دستوراتی است که مشکالت ما در محیط زیست علی

باستان و دین اند. تمدن ایران الشان ما به ما ابالغ فرمودهپیامبر عظیم

 اسالم توجه مخصوصی به حفاظت محیط زیست داشته و دارند.
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عالوه بر احترام به حقوق دیگر موجودات روی زمین و حفاظت از 

محیط زیست، اسالم بر استفاده بهینه از منابع طبیعی و اسراف نکردن 

 ورزد:آن تأکید می

 

نِ وَکَانَ الشَّیْطَانُ لِرَبِّهِ إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ کَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِی»

 (27آیه  -)سوره االسراء« کَفُورًا

اسرافکاران با شیاطین برادرند و شیطان نسبت به پروردگارش »

 «.ناسپاس بود

 

های روزمره خود ممکن است به یک یا چند یک فرد در فعالیت

دلیل زیر مرتکب اشتباه شود و یا به ارتکاب عملی غیراخالقی در حرفه 

 خود یا در حفاظت از محیط زیست دست زند:

ناآگاهی از روش درست و صحیح برای انجام کار محول شده یا  -5

 در حفاظت از محیط زیست؛

توجهی در انجام کار و نداشتن گری، بیدقتی، الابالیبی -2

 احساس تعلق به سازمان یا جامعه یا کشور خود؛

خوب؛ و  برخوردار نبودن از تشویق برای انجام کار درست و -8

 تنبیه برای انجام کار اشتباه؛

تواند برای خودخواهی و در نظر گرفتن منافع شخصی، که می -4

 کسب ثروت، شهرت و یا قدرت باشد؛

 درماندگی)در حد مرگ و زندگی(؛ -1

 اجبار از سر درماندگی؛ -6

رسد انگیز ایرانیان، به نظر میبا توجه به هوش و استعداد شگفت



 41 توان محیط زیست را از منهدم شدن نجات داد و زیبائی و سالمتی را به آن بازگرداند؟چگونه می

 

 

دی که به شغلی گمارده اطرح باشد و افرکه موضوع بند نخست کمتر م

توانند به زودی روش صحیح انجام کار محول شده یا شوند میمی

چگونگی استفاده از منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست را فرا 

توان وجود آنها را نفی ، در حالی که نمی6و  1گیرند. موضوع بندهای 

رسد که فقط نظر میآیند. بنابراین به کرد ولی به ندرت پیش می

باشند که مشکل اساسی ما ایرانیان را در حفاظت از  4و  8و  2بندهای 

یابی به طبیعت زیبای خود، در پیشتازی در علم و فناوری، در دست

-رفاه و آسایش باال و کسب آرامش خاطر و شادی وافر تشکیل می

شود، یکه مربوط به تنبیه و تشویق م 8دهند. در ارتباط با موضوع بند 

توان قوانین و مقررات و ضوابط دقیق و خوبی را تدوین کرد ولی در می

این قوانین و مقررات کارآیی  4و  2عمل به خاطر وجود مطالب بندهای 

 دهند.خود را از دست می

گری در انجام کار و دقتی، الابالی، یعنی بی2معتقدم موضوع بند 

ا کشور خود و موضوع بند نداشتن احساس تعلق به سازمان، جامعه و ی

، یعنی خودخواهی و در نظر گرفتن منافع شخصی در کسب ثروت، 4

ترین مشکل ما در حفاظت از محیط شهرت و یا قدرت، اساسی

یابی به زیست، پیشرفت به لحاظ کسب رفاه و آسایش و دست

 آرامش و شادی وافر است.

دارج علمی را ما که از منابع و امکانات این کشور استفاده کرده و م

ایم به هموطنان خود مدیونیم. دینِ ما به وطن در کاهش و در طی کرده

 فوق در جامعه است. 4و  2نهایت زدودن دو موضوع بندهای 

شود که برخورداری از هوش و استعداد و با بحث فوق معلوم می

داشتن منابع طبیعی و مالی، شرایط الزم و کافی برای برخورداری از 

ی زیبا و سالم و پیشرفت اقتصادی نیستند و حتماً عوامل محیط زیست
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توان پیشرفت کرد. یقیناً دیگری نیز وجود دارند که بدون آنها نمی

عواملی نظیر: باور و تالش افراد در اجرای یک طرح یا فعالیت و 

ای و وجود قوانین و مقررات در جامعه برخورداری آنان از اخالق حرفه

عالقه و توجه و حمایت مردم از طرح موردنظر  و به طور کلی نگرش و

آمیز یک طرح یا فعالیت )مثالً برگرداندن زیبائی و در اجرای موفقیت

 سالمت به محیط زیست( نیز مؤثرند.

توانیم در قالب رابطه زیر، که آن نکات ارئه شده در بحث باال را می

 خوانیم، ارائه دهیم.سنجی میرا رابطه پیشرفت

 

 اهرد میان تمام فعالیت

 هب نیازمندرتین افراد  ریااراهئ مورثرتین خدمت بی

 ارزشمندرتین کار است.

تواند نصیب ره فردی شود.خدمتی میافتخار چنین 

           

 



 

 

48 

 

 

 

 

 

 

12 

 ( و2ادی عمیق و دراز مدت )شروشهائی برای کسب 

 نیاز به مهندسی نمودن اخالق

معتقدم بیشترین شادی درازمدت انسان در ارائه مؤثرترین خدمت 

توقع به کسانی که بیشترین نیاز را دارند حاصل ورزی بیریا و عشقبی

دام محیط زیست چه در ایران و چه در جهان جلوگیری از انهشود. می

: انسانها و سایر تواند خدمت بزرگی به مردم ایران و جهان باشدمی

مند موجوداتی که حق دارند از محیط زیستی زیبا و کامالً سالم بهره

 شوند. به نکات زیر توجه داریم که:

برای ارائه مؤثرترین خدمت، الزم است سطح آگاهی و معلومات  -5

ایم و یا در فعالیتی که انجام ای که انتخاب کردهرا در حرفهخود 

 دهیم باال ببریم و دانش خود را همیشه به روز نگه داریم.می

را یک عبادت بدانیم و  ریا به نیازمندترین افرادخدمتگزاری بی -2

خداوند را همیشه به خاطر چنین فرصتی که برایمان فراهم 

 آورده سپاسگزار باشیم.

 و اعتقاد به آیات: با ایمان -8
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وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. وَیَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ ... 

 (8و  2... )سوره طالق، آیات  وَمَنْ یَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

... هر کس تقوای الهی پیشه کند، برای او راهی برای بیرون 

اهد داد و او را از جایی که گمانش را ندارد روزی شدن قرار خو

 دهد و هر که به خدا توکل کند، خداوند او را کافی است...می

 

مَن جَاءَ بِالْحَسَنَۀِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّیِّئَۀِ فَلَا یُجْزَى 

 (561)سوره انعام، آیه  إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا یُظْلَمُونَ

هر کس کار نیکی انجام دهد ده برابر به او پاداش دهند و هر 

که کار بدی انجام دهد تنها همانند آن کیفر ببیند تا ستمی بر آنها 

 نرفته باشد.

 

اضطرابی برای تأمین زندگی خود نداریم و با در پیش گرفتن 

ای( فقط های انسانی و اخالق حرفهتقوا )برخورداری از ارزش

 ریا به کسانی که بیشترین نیاز را دارندبرای خدمتگزاری بی

کنیم و باور داریم که خداوند از طریق نظام دقیق و تالش می

کند و به فعالیت و ظریف آفرینش خود نیازهای ما را تأمین می

 آفریند.یدهد و در زندگی ما شادی محرفه ما برکت می

 دانیم.سرمایه بشری میترین اخالق را برترین و عالی -4

دار پیشرفت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور را وام -1

های انسانی و اخالق برخورداری وافر مردم از اخالق، ارزش

 دانیم.محیط زیستی می

برخورداری جامعه از محیط زیستی سالم و زیبا، سرافرازی  -6

نی دار تربیت مهندساصنعتی و پیشرفت اقتصادی کشور را وام
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دانیم که عالوه بر برخورداری از اخالق مهندسی، دارای می

دانند و به آن اند، ایران را متعلق به خود میابتکار و خالقیت

ورزند و در حراست از منابع طبیعی و حفاظت از محیط عشق می

 زیست آن کوشا هستند.

های کند که به فعالیتنظام آفرینش خداوندی طوری عمل می -7

های انسانی ای که از اخالق یا ارزشیا جامعهفرد، گروه، 

شود و کارهای این افراد در کمال برخوردار است برکت داده می

شادی و آرامش خاطر، به راحتی و در زمانی کمتر و با کیفیتی 

 شود.باالتر انجام می

 توان انجام داد به طور خالصه عبارتند از:اقداماتی را که می

اهی مردم در اهمیت برخورداری آنان از باال بردن سطح آگ -الف

های ها و شیوهیک محیط زیست سالم و زیبا. الزم است از تمام رسانه

های رادیو تلویزیونی محیط زیست، در رسانی، از جمله شبکهاطالع

 برخورد و تعامل صحیح انسان با محیط زیست استفاده گردد.

ن مردم ورزی در بیپرورش یک حس احترام، محبت و عشق -ب

 نسبت به تمامی موجودات روی زمین.

فعالیت در جلوگیری از آموزش و پرورش این باور در مردم که  -پ

انهدام محیط زیست و بازگرداندن سالمتی و زیبایی به آن خدمتی 

شایسته و مورد پسند خداوند بوده که برای آنان شادی وافر و آمرزش 

 همراه خواهد داشت.

ها، به طوری که اصول اخالقی و مدیریتنگر به نگرشی کل -ت

حفاظت از محیط زیست در آن به عنوان اصل پذیرفته شده باشد. 

 دهد.نگر را به طور اجمالی نشان می، مدیریت کل8شکل 
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 منابع

 )طبیعی، انسانی، مالی(

حفاظت از محیط 

 زیست

 اقتصادی ومنافع 

 شادی

 نگرکلمدیریت 
 انگیزه

 و

 اصول اخالقی

 

 

 

 

 

 

 

 معیارهای اخالقی مورد توجه در مهندسی اخالق

معتقدم علت تمام مشکالت ما پایین بودن سطح اخالق و 

 ای است.برخوردار نبودن اغلب مردم از اخالق اجتماعی و حرفه

 اگر معیارهایی مانند:

 صداقت در رفتار و گفتار 

 دقت و سرعت در کار 

 انگیزش و پشتکار 

 مراعات حقوق دیگران 

  استفاده بهینه از منابع ملی مانند آب، انرژی، غذا، دارو، پول و

 وقت

 حفاظت از محیط زیست 

 خودباوری و خوداتکایی 

 مدیریت کل نگر -8نمودار 
 



 47 ( و نیاز به مهندسسی نمودن اخالق2از مدت )روشهائی برای کسب شادی در

 

 

را در نظر بگیریم و به ترتیبی مراعات نکات اخالقی فوق را در 

گیری کنیم، معتقدم پیشرفت اجتماعی و کشورهای مختلف اندازه

اقتصادی در جوامع و رفاه و آسایش مردم و شادی آنان بستگی به 

 معیارهای اخالقی فهرست شده دارند.

ما برای حفظ بقای خود به عنوان یک ملّت با تمدن و فرهنگ 

-چندهزار ساله باید به این معیارها توجه کنیم. در مجموع، اگر می

ش مادی و خواهیم کشوری آباد با مردمی برخوردار از رفاه و آسای

آرامش خاطر و شادی وافر، داشته باشیم و نیز به منظور افزایش 

دراز مدت شادی طول عمر خود، الزم است که ارزشهای انسانی را 

در خود و در مردم پرورش داده و اخالق مهندسی را در مهندسان و 

 ها گسترش دهیم.ای را در دیگر صاحبان حرفهاخالق حرفه

های انسانی یاد شده به عه ما از ارزشمعتقدم تا وقتی که جام

مقدار زیاد برخوردار نباشد و تا زمانی که با صداقت و سرعت و با 

مراعات حقوق دیگران، با توکل به خداوند و تکیه بر خود و استفاده 

بهینه از منابع ملی و با حفاظت از محیط زیست کار و فعالیت نکنیم، 

سایش مادی جامعه و مشکالت اجتماعی و اقتصادی، رفاه و آ

 شکوفایی علمی و آرامش خاطر و شادی وافر میسر نخواهد شد.

طور که مطرح شد، ما در ایران مشکلی به نام مشکل و همان

مسأله اقتصادی، صنعتی، کشاورزی و ... نداریم. تنها مشکل ما در 

ایران مشکل و مسأله اخالقی و فرهنگی است و تا وقتی که این 

شکوفایی در علم و فناوری، پیشرفت در صنعت  مشکل برطرف نشود

و کشاورزی و مدیریت و خدمات و باالخره آسایش و رفاه مادی و 

 پذیر نخواهد بود.آرامش خاطر و شادی امکان 
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در حال حاضر کشور ما در یک وضعیت بحرانی قرار دارد. آلودگی 

آور بیش از حد محیط زیست، نرخ باالی بیکاری، گرانی سرسام

های کشاورزی و صنعتی و خدمات، میزان باالی اعتیاد در ردهفرآو

رویه منابع طبیعی و ملّی نظیر آب، انرژی و بیمیان جوانان، مصرف 

مواد غذایی و دارو، اتالف وقت و منابع مالی و دریافت و پرداخت 

هایی از وضع نابسامان اجتماعی و اقتصادی کشور ما رشوه، نمونه

 هستند.

کوشش خود برای رفع مشکالت در حقیقت به ها در دولت

توجهی ندارند. به « علّت درمانی»پردازند و به می« عالمت درمانی»

یابند اند و یا کاهش نمیها نه تنها رفع نشدههمین علت این بحران

ها گیرند. تا وقتی که به علل ایجاد این بحرانبلکه هر روز شدت می

ها ادامه دارند و کشور روی م بحرانپی نبریم و در رفع آنها بر نیایی

خوش نخواهد دید و نیز مردم از سالمت و رفاه و آسایش و آرامش 

 خاطر و شادی وافر برخوردار نخواهند شد.

 بر این باور استوار است که:« مهندسی اخالق»بحث 

ایم، ما زنده هستیم تا ما برای شاد زیستن آفریده شده»

و تمام وقایع و اد باشیم شاد باشیم و این حق ماست که ش

هایی هستند تا ما بتوانیم شادی دراز رخدادهای زندگی ما فرصت

-مدت طول عمر خود را بیشینه سازیم. بنابراین یک نفر مهندس می

تواند به شغل و مسؤولیت خود به عنوان فرصتی برای این منظور و 

 «برای رسیدن به آن هدف نگاه کند.
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 نتیجه گیری و منابع مورد استفاده

 گیرینتیجه 1-13

خواهیم در ایران حیات علمی داشته باشیم و به عنوان یک اگر می

هزار ساله حتی زنده بمانیم باید به پرورش اخالق جامعه با تمدن چند 

 های انسانی در خود بپردازیم. و ارزش

 کنم:من دینِ خود را به کشورم با این تعهد ادا می

بندم تا با پرهیزگاری کامل مؤثرترین از امروز کمر همت می

توقع به نیازمندترین ورزی بیریا را همراه با عشقخدمت بی

، و به واسطه آن وبه لطف خداوند، عروج افراد ارائه دهم

معنوی نموده و به باالترین درجه شادی و آرامش 

 خاطردست یابم.
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 .5831دفتر نشر معارف, 

چاپ چهارم، تهران،  شادی و زندگی،نژاد، مهدی بهادری -7

 .5831مدیسه، انتشارات 

انتشارات موسسه قم، مرکز ، فلسفه اخالقمجتبی مصباح،  -3

 .5836آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم، 

 اخالق مهندسی و مهندسی اخالق، نژاد،مهدی بهادری -1

 .5833تهران، انتشارات یزدا، 
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 11 هاسوگندنامه

 

 

 سوگندنامه مهندسی
 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 

های  من .........................، با آگاهی کامل از نقش و تأثیر فعالیت
خود در سازندگی و توسعه پایدار جهان، رفاه و آسایش  مهندسی

محیطی و تأمین  های زیست انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی
های مهندسی  شادی پایدار و درازمدت خود و دیگران، اینک که فعالیت

 خود را آغاز می کنم به پروردگار جهان و انسان سوگند یاد می کنم که:

ای و اجتماعی خود بدین  ی، حرفههمواره در سراسر زندگی شغل -5
 سوگند وفادار باشم.

انگیزترین  به انسان، به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت -2
بین باشم و به هیچ  پدیده آفرینش بیاندیشم، صدیق و واقع

 اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم.

ی است ای خود را که میراث مشترک بشر دانش و تجربه حرفه -8
در حد توان خود  و  بدانم و بکوشم تا آن را به روز نگه دارممغتنم 

 به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیافزایم.

ام. کوشش خواهم  ایران زادگاه من است و در آن پرورده شده -4
کرد تا دِین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم و آیندگان ادا 

 کنم.

ی خود تالش کنم تا نقش مؤثری در توسعه ا در طول زندگی حرفه -1
 پایدار کشورم داشته باشم.

در حد توان به دانشگاه که مربی علمی و فنی من است و به  -6
کسانی که پس از من در این مکان مقدس بالنده خواهند شد 

 خدمت کنم.

زیست و نیروی کار   های هستی چون ماده، انرژی، محیط سرمایه -7



 پرورش اخالقِ مهندسی و پژوهش                                                                12

 

 

برد درست و ربدانم و در حفظ، کاهای تمام بشر  را سرمایه
 بهسازی آنها کوشش کنم.

های مهندسی خود صداقت، دقت، نظم، عدالت،  در تمام فعالیت -3
سرعت عمل، حفظ منافع اجتماع و حقوق دیگران را مراعات کنم 

ها را درنظر داشته و نسبت به آنان  و سالمت، ایمنی و آینده انسان
ره سود خویش را در منافع مهربان، دلسوز و متعهد باشم و هموا

خواری و دیگر رذائل اخالقی را طرد  همگان جستجو کنم. رشوه
سازم و ارزش مادی زحمات خود را در حد معقول و متعارف طلب 

 کنم.

های مهندسی خود از دانش روز و آخرین  در همه کوشش -1
های علمی و فنی آگاه شوم و آنها را با ابتکار، خالقیت و  یافته

 کار بندم. ریزی و اجرا به طراحی، برنامهنوآوری در 

ای را  های مهندسی خود استانداردهای حرفه در تمام کوشش -51
مراعات کنم و کار را تنها در حیطه دانش و توانایی خود بپذیرم و 
تنها مدارکی را امضا کنم که به آنها احاطه فنی کامل دارم. در 

ندارد،  مواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود
دانش خود را آزادانه و به صورت رایگان منتشر سازم و در اختیار 

 دیگران بگذارم.

پذیر،  در انجام وظایف محوله، فردی متعهد، مسؤولیت  -55
 پذیر و رازدار باشم. مشارکت

محیطی پر از محبت و صفا و عشق و عالقه به خدمتگزاری   -52
ن خود را بدون وجود آورم و همکارا ریا به مردم و وطنم را به بی

توجه به ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، سن و عقیده دوست بدارم و 
 های انسانی را در خود و در آنان پرورش دهم. ارزش

واضع باشم، های مهندسی خود همیشه فردی مت در کوشش -58
ام را عالوه بر سعی و کوشش خود  دههای به دست آم موفقیت

مرهون تالش همکاران و نظام آفرینش بدانم و از آنان قدردانی 



 13 هاسوگندنامه

 

 

  و سپاسگزاری کنم.

های مهندسی خود جویا و پذیرای نقد و  در تمام کوشش -54
اظهارنظر صادقانه همکاران باشم، خطاهای خود را اصالح کنم و 

شم و از برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قایل با
زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز و از  لطمه

 اقدامات بدخواهانه برای آنان خودداری کنم.

به منظور  که  های اجتماعی های فرهنگی و فعالیت از کوشش -51
 شود استقبال و در آنها شرکت کنم.میتوسعه رفاه عمومی انجام 

ندسی و وجدان مشوق همکارانم به رعایت اصول اخالق مه -56
 ای باشم. حرفه

ورزی  ریا را با عشق بندم تا مؤثرترین خدمت بی کمر همت می -57
ترین افراد ارائه دهم و  چشمداشت و پرهیزگاری کامل به نیازمند بی

  به واسطه آن به باالترین درجه شادی دست یابم.

  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 تاریخ                                   امضا  
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 پژوهشیسوگندنامه 
 اهلل الرحمن الرحیمبسم

 

های  من .........................، با آگاهی کامل از نقش و تأثیر فعالیت
خود در سازندگی و توسعه پایدار جهان، رفاه و آسایش  پژوهشی

محیطی و تأمین  های زیست انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی
شادی پایدار و درازمدت خود و دیگران، به پروردگار جهان و انسان 

 سوگند یاد می کنم که:

ای و اجتماعی خود بدین  همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه -5
 شم.سوگند وفادار با

انگیزترین  به انسان، به عنوان یک موجود صاحب خرد و شگفت -2
بین باشم و به هیچ  پدیده آفرینش بیاندیشم، صدیق و واقع

 اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم.

ای خود را که میراث مشترک بشری است  دانش و تجربه حرفه -8
در حد توان  و  ه دارمبدانم و بکوشم تا آن را به روز نگمغتنم  

 خود به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیافزایم.

ام. کوشش خواهم  ایران زادگاه من است و در آن پرورده شده -4
کرد تا دِین خود را به سرزمینم، مردمانم، نیاکانم و آیندگان ادا 

 کنم.

ای خود تالش کنم تا نقش مؤثری در توسعه  در طول زندگی حرفه -1
 کشورم داشته باشم.پایدار 

در حد توان به دانشگاه که مربی علمی و فنی من است و به  -6
کسانی که پس از من در این مکان مقدس بالنده خواهند شد 

 خدمت کنم.

زیست و نیروی کار   های هستی چون ماده، انرژی، محیط سرمایه -7
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برد درست و رهای تمام بشر بدانم و در حفظ، کا را سرمایه
 شش کنم.بهسازی آنها کو

خود صداقت، دقت، نظم، عدالت،  پژوهشیهای  در تمام فعالیت -3
سرعت عمل، حفظ منافع اجتماع و حقوق دیگران را مراعات کنم 

ها را درنظر داشته و نسبت به آنان  و سالمت، ایمنی و آینده انسان
مهربان، دلسوز و متعهد باشم و همواره سود خویش را در منافع 

خواری و دیگر رذائل اخالقی را طرد  ههمگان جستجو کنم. رشو
سازم و ارزش مادی زحمات خود را در حد معقول و متعارف طلب 

 کنم.

خود از دانش روز و آخرین  پژوهشیهای  در همه کوشش -1
های علمی و فنی آگاه شوم و آنها را با ابتکار، خالقیت و  یافته

 کار بندم. ریزی و اجرا به نوآوری ، برنامه

ای را  خود استانداردهای حرفه پژوهشیهای  در تمام کوشش -51
در مواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی  .مراعات کنم

وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت رایگان منتشر سازم و 
 در اختیار دیگران بگذارم.

پذیر،  در انجام وظایف محوله، فردی متعهد، مسؤولیت -55
 رازدار باشم. پذیر و مشارکت

محیطی پر از محبت و صفا و عشق و عالقه به خدمتگزاری  -52
دوست  وجود آورم و همکاران خود را  به مردم و وطنم را به ریا  بی

 های انسانی را در خود و در آنان پرورش دهم. بدارم و ارزش

واضع باشم، خود همیشه فردی مت پژوهشیهای  در کوشش -58
عالوه بر سعی و کوشش خود  ام را دههای به دست آم موفقیت

مرهون تالش همکاران و نظام آفرینش بدانم و از آنان قدردانی و 
 سپاسگزاری کنم.

در تمام فعالیتهای پژوهشی خود  صداقت را مراعات نموده و  -54
از بی صداقتی نظیر: سرقت اطالعات،زینت داده ها ، پختن  داده 
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اله یا گزارش ها و جعل داده ها  پرهیز نمایم و در  نوشتن  رس
پژوهشی یا تهیه مقاالت ترتیب ذکر نام همکاران را مراعات 
نموده و در زمان دانشجویی تهیه مقاالت و ایراد سخنرانی ها را با 
اطالع و موافقت  استاد راهنما انجام داده  و مقررات دانشگاه را 

 کامالً مراعات نمایم.

و  خود جویا و پذیرای نقد پژوهشیهای  در تمام کوشش -51
اظهارنظر صادقانه همکاران باشم، خطاهای خود را اصالح کنم و 
برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قایل باشم و از 

زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز و از  لطمه
 اقدامات بدخواهانه برای آنان خودداری کنم.

به منظور  که  های اجتماعی های فرهنگی و فعالیت از کوشش -56
 .شود استقبال و در آنها شرکت کنممیتوسعه رفاه عمومی انجام 

و وجدان  پژوهشی مشوق همکارانم به رعایت اصول اخالق  -57
 ای باشم. حرفه

ورزی  ریا را با عشق بندم تا مؤثرترین خدمت بی کمر همت می -53
ترین افراد ارائه دهم  چشمداشت و پرهیزگاری کامل به نیازمند بی

   آن به باالترین درجه شادی دست یابم. و به واسطه

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 تاریخ                                   امضا  
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 1مهندس خلیل ارجمندای ر زندگی حرفهصشرح مخت

در تهران دیـده بـه    5233مهندس خلیل ارجمند در شهریور سال 

های متمول و سرشناس در آن  جهان گشود. خانواده ارجمند از خانواده

پسرانش را در  زمان بودند. پدرش رحیم ارجمند، رویای مهندس شدن

آمـوزان   های فراوانی برای دانش سر داشت. در آن زمان دولت بورسیه

های خارجی  ایرانی قرار داده بود تا بتوانند بصورت رایگان در دانشگاه

 تحصیل کنند. 

ی دبیرسـتان، در بـورس اعـزام     پس از پایـان دوره ارجمند خلیل 

از اتمـام   پـس  5851دانشجویان به فرانسه پذیرفته شد و در سـال  

رانسه، بـا  تحصیالت و یک سال کارآموزی در یکی از صنایع تولیدی ف

 ازگشت.مدرک مهندسی به ایران ب

 در دانشگاه و صنعت  مهندس ارجمندفعالیت 

ی فنـی   پس از بازگشت از فرانسـه در دانشـکده  ارجمند  مهندس

دانشگاه تهران مشغول به تدریس شد. در اولین مراحل فعـالیتش، در  

 کنار تدریس در دانشگاه، شروع به کار مستقل نمود. 

مهندس خلیل ارجمند فردی نبود که در یـک جـای ثابـت خـود را     

ی ماشین آالت مکانیـک و   مشغول به کار کند. به تنهایی اقدام به تهیه

ی مهندسی را  سودای تاسیس یک کارخانهآهنگری کرد. او که همواره 

در  5856داشت، همراه بـرادرش سـیاوش، شـرکت ارج را در سـال     

میدان دروازه قزوین در تهران )یـک سـال قبـل از تاسـیس شـرکت      

                                                      
 //:eybpoosh.com/tag/httpبرگرفته از سایت فرامز عیب پوش   1

http://eybpoosh.com/tag/
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سامسونگ( با هشت کارگر ساده، در یک کارگاه کوچک بنیان نهاد. به 

ـ  دکی ، تدریج آن را به سه تا شش مغازه وسعت داد و پس از مدت ان

 محل فعالیت خود را به خیابان شوش انتقال داد.

نام ارج عالوه بر اینکه یادآور نام خانوادگی خلیل بود، نمایشگر سه 

ی آهنگری، ریختگری و جوشکاری هم بـود. اولـین کـار ارجمنـد      کلمه

 5857های فلزی بود. بانک ملی در مهرمـاه   ساختن در و پنجره و نرده

ی ارجمنـد در ایـن    رست کند. اولین تجربـه ای د تصمیم گرفت گلخانه

 زمینه، شاهکار تناسب ، زیبایی، سبکی، ارزانی و استحکام بود. 

ای بزرگ تاسیس کـرد کـه اسـاس آن صـنعت      بعد از آن کارخانه

های نازک و عایقدار بود. وی بـرای اولـین بـار،     موتور برق، تولید سیم

او پـس از چنـد مـاه    های نازک تبدیل کـرد.   های قطور را به سیم سیم

هـا پیـدا کـرد و سـرانجام      دار کـردن سـیم   مطالعه روشی برای عایق

دار نازکی به بازار آمد که برای هزاران موتور، کارخانه و  های عایق سیم

ها را در دستگاه  رفت. وی همین سیم های وسایل نقلیه به کار می دینام

کار صـنعتی  برد. بزرگتـرین شـاه   ترانسفورماتور جوشکاری به کار می

ـ  ارجمند، ساخت مجموعه تلمبه بـود کـه صددرصـد در     یهای الکتریک

شد. الستیک اتومبیل از دیگر وسایلی بـود کـه    ی وی تولید می کارخانه

 وی دو سال بر روی آن کار کرد.

های تجاری محدود شد. همـین   راه 5821با اشغال کشور در سال 

اضا برای خـدمات و  مساله باعث شد تا فعالیت ارج گسترش یابد و تق

تولیدات وی به شدت بیشتر شود. کارگـاه و دفتـر بـرای فعالیـت وی     

او در نـواحی شـرق تهـران، بیـرون      5825کافی نبود. در اردیبهشت 
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ی بزرگی تاسـیس کـرد و ارج بـه آن مکـان      دروازه خراسان، کارخانه

 منتقل شد.

ی ارج را بـه یکـی از کارخانجـات     او به سرعت توانست کارخانـه 

زرگ تولید لوازم خانگی کشور بدل کنـد. ایـن شـرکت بـه سـرعت      ب

در اوج موفقیت و  مهندس ارجمند 5828توسعه یافت. در اواخر پاییز 

در حال گسترش صنعت و بزرگ کردن کارخانجات خود بود. او همواره 

عالقه داشت با مهندسین خود همکاری کند و عادت به نشستن پشت 

 میزها نداشت.

به قصد سرکشی، وارد چاه آبی شد که  5828مهر  81سرانجام در 

ی  خانـه  به دستور وی نزدیکی کارخانه بـرای احـداث یـک رختشـوی    

عمومی حفر کرده بودند. هنگام ورود به چـاه، بنـدهای کابـل دسـتگاه     

متـری   86باالبر در محل اتصال به جعبه پاره شد و ارجمند بـه عمـق   

 ه بود.سال 81سقوط کرد، در حالی که هنوز جوانی 

ریاسـت   رگذشت وی، کـانون مهندسـین ایـران بـه    به مناسبت د

ای تشکیل داد و مهنـدس بازرگـان در    آبان جلسه 1غالمعلی فریور در 

آن به سخنرانی پرداخت. از نظر مهندس بازرگان، شخصـیت ارجمنـد   

ای از آثار قدرت احسن الخالقین بود کـه خداونـد بـا خلقـت او      نشانه

 خود را به نمایش گذاشت.بهترین آفرینندگان 
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ی مهنادس   بخشی از صحبت مهندس بازرگاان دربااره  

 خلیل ارجمند

 ت بود ولی در بند جاه و مال نبـود، ارجمند اگرچه فعال و مولد ثرو»

طلبید.  و سعادت میهن را میخیر عموم خود خواهی را کنار گذاشته و 

کـرد. در   رفتـار مـی  جـوانمردی  در کارخانه بـا کـارگران در نهایـت    

همتـی   بلندو سخاوت ی فنی تهران و کانون مهندسین در  دانشکده

بـود. بـا   صـفا  باو همکـاری  وفا باکرد. دوستی  بر همه پیشدستی می

ها تکبر و خودستایی نداشـت و در بنـد تظـاهر و     ی توانایی وجود همه

ساله  81بود. وی در عمر ی اخالق  آیینه وعمل تبلیغ نبود. وی مرد 

 .«نمود خداخدمت به خلق سال عمر، کار کرد و  811برابر 
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 1دکتر هوشنگ افشاری ایشرح مختصر زندگی حرفه

وارد انستیتو مهندسی مکانیک در  5881در سال  هوشنگ افشاری

التحصیل شدند. از آنجا فارغ 5848سال  درتکنیک تهران شده و پلی

کار و تدریس در دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز پس از چند سال 

برای ادامه تحصیل به دانشگاه پنسیلوانیا)آمریکا( رفتند و پس از 

لیسانس و دکترا و مدتی کار در آن دانشگاه در سال کسب درجه فوق

 به ایران بازگشتند.  5815
 

 فعالیتهای دکتر افشاری در دانشگاه و صنعت

تدریس دروس مهندسی مکانیک در  پس از بازگشت از آمریکا به

تکنیک تهران پرداختند و عالوه بر تدریس مدتی هم در سمت پلی

معاون آموزشی و پژوهشی بودند و در زمان تصدی دوره تحصیالت 

گذاری کردند. همچنین طرح تبدیل دانشکده به لیسانس را پایهفوق

کنیک، به تدانشکده پلی 5817دانشگاه را پیش بردند تا آنکه در سال 

 دانشگاه صنعتی امیرکبیر تغییرنام یافت.

به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران رفته و  5814در سال 

مأمور تشکیل کارخانجاتی برای تولید تجهیزات مدارس شدند. این 

 سری کارخانجات در شرق شهر ساری تأسیس گردید.

اواسط  سازی تبریز منتقل شده و تابه ماشین 5816در اواخر سال 

سازی در سمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل گروه ماشین 5813

                                                      
دکتر هوشنگ افشاری در سایت  برگرفته از مصاحبه 1

magiran.https://www.magiran.com/paper/920249 
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 تبریز خدمت نمودند.

پس از استعفا از سمتهای دولتی به کار مهندسی مشاور و 

پیمانکاری صنعتی در قالب بخش خصوصی پرداختند. در آن زمان 

اندازی خطوط از کارخانجات صنعتی ایران نیاز به نصب و راه یبسیار

ساخت تجهیزات داشت زیرا در نبودن کارشناسان خارجی، تولید و 

دکتر تنوع برای فعالیتهای فنی باز شده بود. دانی پرتحرک و می

پروژه صنعتی در نقاط مختلف  21در طی سی سال بیش از افشاری 

-به کمک همکارانشان پیاده ،کشور از آذربایجان تا کرمان و شیراز

های کابیناندازی تلهب و راهسازی نمودند.)دو پروژه معروف آن نص

 نمک آبرود و رامسر در مازندران است(.

در  5837لغایت  5871از نظر کارهای فرهنگی ایشان از سال 

هیأت مدیره انجمن مهندسان مکانیک ایران فعالیت داشتند. در این 

زمان هیأت مدیره رشد سریعی به فعالیتهای انجمن داد. از جمله در 

قرارداد همکاری امضاء نمود و به  ASME انجمن با 2115سال 

 المللی مهندسی مکانیک درآمد. های بینعضویت انجمن

 

 جامعه ای دردر رابطه با اخالق حرفه دکتر افشارینظر 

بزرگترین مشکل اجتماعی ما در داد و ستد از هر نوع و در هر 

است. معلوم نیست این کج اخالقی از  5ایشغلی اخالق یا منش حرفه

چه زمان آغاز شده، روانشناسان معتقد هستند اخالق و منش نامناسب 

های کودکی در خانواده و مدارس اولیه است که مردم دنباله تربیت

توان آن را تغییر داد، آنهم به شرط پس از بزرگ شدن مقدار کمی می
                                                      

1 Professional Ethics 
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اسی، اجتماعی، ی سیهاقرار گرفتن در محیطی مناسب. توسعه

. احتیاج به بسترهای غنی اخالقی در افراد جامعه دارد. به اقتصادی و ..

بزرگترین  «نیک رپندار نیک، گفتار نیک و کردا» عبارت بهتر

 سرمایه توسعه یک ملت است.
البته معضالت اخالقی مسئله همه کشورهای در حال توسعه است 

تعلیم و تربیت باشد. که علت اصلی آن فقر جمعیت غالب می

سپس نوجوانان و جوانان تا  ،کودکان اولین مرحله تغییر است

فرزندانشان بهتر از  تعلیم و تربیتاین نسل درآینده بتوانند در 

 پدرانشان عمل نمایند. 

، درسی توسط جناب آقای دکتر اخالق مهندسیدر مورد 

هستند در دانشگاه صنعتی  اخالقنژاد که خود بحق نمونه بهادری

شد. این درس اختیاری بود که بنظر من باید برای شریف ارائه می

ها اجباری گردد. حداقل اثری که برگزاری این درس دارد کلیه رشته

این است که مباحث جدی غیراخالقی که بصورت عادت پذیرفته شده 

دهد تا اگر شخصیتی پذیرا باشد بتواند را نمایان و مورد بحث قرار می

فروشی)چه خواری عمومی، کمح شود. متأسفانه رشوهبا کمک آن اصال

خدمت، چه جنس و چه وقت( و سوء استفاده شخصی از موقعیتهای 

مدیریتی و نظارتی از امور رایج در اجتماع است. اگر این امر در امور 

مهندسی اتفاق بیافتد خسارت جدی مالی و جانی زیادی به اشخاص 

 کرد.  کنندگان وارد خواهدثالث و یا مصرف
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های شما برای دستیابی به رشدی پایدار در آخر توصیه

 چیست؟

دروس خود را جدی این است که  دانشجویانتوصیه من به 

افکار . سعی کنند وقت خود را مدیریت کنند، سعی کنند بگیرند

های مدرس کوک شود. از تا مغزشان با گفته متفرقه را دور کنند

ترین زبان فعال زبان انگلیسی قویآموزش زبان خارجی غافل نشوند. 

 انتقال تکنولوژی است.

عزیزی که با درآمد محدود عمر خود را صرف  استادانگاهی 

-اند بدلیل کثرت دانشجو خسته میاشاعه علوم و هنر مهندسی کرده

کند. همه مسائل را حل می رابطه پرمهر و دلسوزانهشوند. یک 

برای رفع مشکالت دانشجویان  جوانان را فرزندان آکادمی خود بدانند.

 دارد. ایارزش پایهها وقت گذاشتن ضروری است. این رسیدگی

در جوامع در  وظیفه انسانیعالوه بر تولید، یک  صنعتگران

برای کارگران و  ایجاد کار و پتانسیل درآمدحال توسعه دارند. 

ان در صنعت رها وظیفه صنعتگران و مهندسان است. صنعتگتکنیسین

به فکر بازارهای خارج از کشور باشند. قابلیتهای خود را در حتما 

 بازارهای جهانی محک بزنند. 

هم دل بودن بزرگی دارند. برای  وظیفه مدیران صنایع

منافع خود را شفاف کنند. کارگران سهم  کارمندان و کارگران

 مهمی در کارآفرینی و تولید ثروت دارند، مطمئنا دلسردی آنان تجارت
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کند. کلیه مدیران صنایع وظیفه وجدانی دارند که ورشکست میرا 

کارآموز از بین دانشجویان دانشگاهها بگیرند و خوب آنان را آموزش 

 دهند.
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دکتر محمد بلورچیان  ایشرح مختصر زندگی حرفه

 1تبریزی

. نددر تبریز متولد شد 5852در سال  تبریزی سید محمد بلورچیان

در  گذراندن تحصیالت مقدماتی در تبریز و تحصیالت متوسطهپس از 

دبیرستان رازی تهران در امتحانات سراسری کشور رتبه اول را کسب 

 . با شرکت درکنکور، در رشته پزشکی و داروسازیندنمود

و در دانشکده داروسازی دانشگاه تبریز به تحصیالت  ندپذیرفته شد

 از رساله دکترا با درجه ممتاز، . پس از دفاعندعالیه خود ادامه داد

 . سپس درنددریافت حکم و مدال درجه اول علمی شد به موفق

 .نددانشگاه تبریز مشغول به تدریس گردید

 

 فعالیتهای دکتر بلورچیان در دانشگاه و صنعت 

 5843و در سال  ندبه مرتبه استادیاری نائل آمد 5842 در سال

. در دانشگاه بوردو ندبرای اخذ تخصص عازم کشور فرانسه شد

پس از گذراندن دکترای  CNRS2همچنین عضویت در  فرانسه

)اتا( تخصصی شیمی با تصویب شورای دانشگاه در دکترای دولتی 

و موفق به  ندکرده و به فعالیتهای پژوهشی خود ادامه داد نامثبت

 کشف روشهای جدید در شیمی ارگانوسیلیکون و انتشار مقاالت علمی

به نحوی که تحولی در  ندالمللی گردیددر مجالت معتبر بینپژوهشی  و

                                                      
 برگرفته از رزومه دکتر محمد بلورچیان و مصاحبه انجام شده با ایشان که در سایت جام جم آنالین 1

https://jamejamonline.ir/ .منتشر شده است 
 مرکزعلمی پژوهشهای فرانسه 2

https://jamejamonline.ir/fa/news/29706/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://jamejamonline.ir/fa/news/29706/%DA%AF%D9%81%D8%AA%DA%AF%D9%88-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%B1%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86
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 ایشان و نتایج تحقیقات ندپیشرفت شیمی سیلیکون بوجود آورد

 .نیز چاپ شدو در کتابهای مرجع  ثبتازسوی آکادمی علوم 

دکترای دولتی علوم با درجه بسیار افتخار آمیز  5172در سال 

 فرانسه چاپ و CNRS. رساله دکترای ایشان توسط نددریافت نمود

و در  ندمنتشر گردید. پس از این دکتر بلورچیان به ایران مراجعت کرد

 نیز به مقام 5861به مقام دانشیاری و در سال  5815سال 

 .نداستادی نائل شد

عالوه بر خدمات آموزشی، پژوهشی و اجرایی یکی از فعالیتهای 

 اندازیو راه مهم و ماندگار استاد بلورچیان، بنیانگزاری و تأسیس

پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران در شهرک علم و فناوری 

سال  باشد. از آرزوهای دیرینه ایشان بود که پس از هجدهپژوهش می

فعالیت مستمر، تحقق پذیرفت. این پژوهشگاه استراتژیک ملی دارای 

صنعتی و  نیمه چهار پژوهشکده، چهل آزمایشگاه تحقیقاتی، پایلوت

نشریه تخصصی و کتابخانه مجهز به سری کامل  روهگ 54

Chemical Abstracts  و کتابهایHandbook Advance  و

باشد، که با هدف کتابهای مرجع وکتابهای دانشگاهی و سایر می

فراهم آوردن امکانات پژوهشی، بنیادی، کاربردی و آموزشی در کلیه 

-خالقیتشیمی و مهندسی شیمی و پرورش استعدادها و  هایزمینه

گیری از ذخایر عظیم نفت، در سطح های موجود در کشور و بهره

اکنون یکصد نفر  .اندازی گردیدنیمه صنعتی تأسیس و راه پایلوت و

 هایپژوهشگر و پنجاه نفر دانشجوی تحصیالت تکمیلی در زمینه

آلی، شیمی معدنی، شیمی تجزیه، مختلف شیمی سیلیکون، شیمی

کاربردی  فعالیت تحقیقاتی بنیادی، می بهشیمی فیزیک و مهندسی شی
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 باشند.در این مرکز مشغول به کار میای و توسعه

 

 تعدادی از مشاغل دکتر بلورچیان 

پزشکی و محیط زیست، پایه، علومهای علومعضو کمیسیون

سرپرست کمیته همیوپاتی، رئیس شاخه شیمی فرهنگستان علوم، 

نگری فرهنگستان علوم، عضو هیأت عضو شوراهای علمی و آینده

ممیزه دانشگاه سهند تبریز، انرژی اتمی، جانشین وزیر در پژوهشگاه 

 پلیمر و . . . 

 

 دکتر بلورچیانفعالیتهای تحقیقاتی و انتشاراتی 

تأسیس دانشکده شیمی آلی، انتشار سری کتابهای شیمی 

-ت بیندانشگاه تبریز، انتشار اولین مقاالت شیمی سیلیکون در مجال

ر دانشگاه تبریز، المللی، تأسیس اولین آزمایشگاه شیمی سیلیکون د

المللی جدید از ارگانوسیلیکون که در سطح بینساختار  516کشف 

ابداع روشهای جدید برای سنتز ترکیبات ثبت اختراع شده است، 

روش جدید برای  7، ارائه سیلیکونی داروئی با خواص فارماکولوژیکی

بن و سیلیکون، انتشار بیش از صدها مقاله پژوهشی تشکیل پیوند کر

نیانگزار و رئیس کانون فناوری شیمی المللی، بدر مجالت بین

 و صدها کار تحقیقاتی و پژوهشی دیگر. ارگانوسیلیکون در ایران

 دکتر بلورچیانافتخارات علمی 

دانش از یک برگزیده فرهنگستان علوم و دریافت نشان درجه 

، 5831برگزیده دوره اول چهره مانگار  ،5838 ریاست جمهوری
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، استاد 5876دریافت نشان درجه دو دانش از دست رئیس جمهور 

اولین شیمیدان برجسته برگزیده انجمن ، 5871نمونه کشور در سال 

رتبه دوم تحقیق در سومین ، 5861 شیمی و مهندسی شیمی ایران

 ،5863 مهوریجشنواره خوارزمی و دریافت لوح تقدیر از ریاست ج

المللی خوارزمی و دریافت لوح تقدیر عضو هیأت داوران جشنواره بین

مجری طرح برگزیده شورای ، دوره 3  در جمهوراز معاون اول رئیس

 پژوهشهای علمی کشور و دریافت جایزه اول پژوهشی از وزیر علوم

 و . . .  5815

 

باه زباان    دکتار بلورچیاان  برخی از نظرات و اعتقادات 

 خودشان

اصال  .همواره پشتوانه اصلی من در کارها همان اهلل است

گاه ما فقط همین است. خدا بود که راه را باز کرد تا به دیگران تکیه

دهد در کنم. زیرا نسبت تمامی کارهایی که یک نفر انجام می خدمت

 مقایسه با فعل و انفعاالت جهان بسیار ناچیز است. 

-ها میاست و همانگونه که فرانسوی پشتکار از اصول یک محقق

باالترین . «یک محقق آدم صادق و قابل اطمینانیست»: گویند

آن است که اطالعات خودش را به دانشجو تحویل  لذت یک استاد

 .شودمعلم و استاد هیچوقت خسته نمییک  .ددهمی

دانشجو باید در معیت استاد یاد بگیرد، حضور استاد برای پویایی 

دانشجو ضمن شناسایی استادش از او دانشجو بسیار ضروریست. 
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 .گیرهایده می

-یعنی فقط خودمان را میاست.  تک رویعلت عقب افتادگی ما 

صورت ی است زیرا در کار فردی تکرو نقطه اصلی ضعف ما .بینیم

های پژوهشی در چنین تکلیف برنامه .د پاک کردشوله را سریع میأمس

 تواند برای کشوراینها نمی .قایم به شخص است و منقطع فضایی

سلیقه شخصی است نه با  ،کارساز باشد چون فقط از یک زاویه است

 تا این فضا شکسته شود. ایثار کرد باید .حساب نیاز کشور
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 1احمد حامیای مهندس شرح مختصر زندگی حرفه

 

شاود    خواهد، هیچ وقات نگوییاد نمای    این مملکت عاشق می»

 «  شود؟ بگویید چگونه می

 یاد استاد احمد حامی( )زنده

 

هجاری شمسای در یکای از محاالت      1221احمد حامی، در سال 

ابتدایی در مدارس و پس از طی تحصیالت  ندقدیمی تهران متولد شد

تحصیالت متوسطه خود را در دبیرستان دارالفنون  ،توفیق و حسینیه

باه هماراه   و با موفقیت در آزمون اعزام باه خاار ،    ندبه پایان رساند

 .ندراهی برلین شد 1312نخستین گروه از دانشجویان ایرانی در سال 

 نددالیلی به تهران بازگشت  حدود یک سال بعد، بنا به احمد حامی

مهندسای راه و   مادر   ندسات و توان ندو سپس عازم ساوییس شاد  

مهنادس  د. در واقاع،  نساختمان را از پلی تکنیک زوریخ، دریافت کن

بین دانشاجویان ساایر    ندکه موفق شد ندحامی، نخستین ایرانی بود

و باه   هکشورها، رشته راه و ساختمان را با درجه ممتاز به پایان رساند

 .دناین دانشگاه، نایل شو  دریافت جایزه ویژه

 

 

                                                      
، نگرشی بر تاریخ و  /https://www.isna.irبرگرفته از سایتهای خبرگزاری دانششجویان ایران)ایسنا(   1

 //:iranianpath.com/httpو مسیر ایرانی  /https://www.iranboom.irفرهنگ ایران زمین 

https://www.isna.ir/
https://www.iranboom.ir/
http://iranianpath.com/
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 در دانشگاه و صنعت  حامی مهندسفعالیت 

به ایران و آگـاهی ایشـان از نیـاز     مهندس حامیبی پایان عشق 

بـه ایـران    5851کشور به افراد تحصیل کرده، موجب شد که در سال 

عنوان رییس راه اسـتان   د و همزمان با خدمت نظام وظیفه به نباز گرد

 .دندر وزارت راه شروع به کار کن

در آن زمان همچنین به تدریس در دانشـکده فنـی   مهندس حامی 

عنوان نخستین دانشـکده مهندسـی ایـران در      دانشگاه تهران که به

و از جملـه بانیـان    نـد پرداخت طبقه فوقانی درالفنون مستقر بود نیز مـی 

سـال   46. استاد حامی، در کنار نداحداث دانشکده در محل کنونی بود

ها از  گاه تهران در سایر دانشگاهتدریس مداوم در دانشکده فنی دانش

جمله دانشگاه امیرکبیر، دانشکده فنی دانشگاه تبریز و دانشگاه فارابی 

 .نداصفهان نیز به تربیت دانشجویان و مهندسان کشور همت گمارد

داد کـه   ند بعدی استاد، این امکان را بـه ایشـان مـی   چ شخصیت

. از ایـن رو،  نـد بپردازعالوه بر امور دانشگاهی، به امـور اجرایـی نیـز    

هـایی نظیـر مـدیریت اداره ارتباطـات در سـازمان برنامـه،        لیتئومس

ها در وزارت راه و معاونـت فنـی وزارت، مشـارکت در     مدیریت کل راه

های عمرانی از جمله راه آهن میانـه و شـاهرود کـه از     بسیاری از طرح

ر آن، باشد را برعهده گرفتـه و در کنـا   شاهکارهای مهندسی ایران می

همکاری نزدیکی با مرکـز مطالعـات سیاسـی وزارت امـور خارجـه و      

 و ندسازمان برنامه و بودجه در تدوین مقررات و مشخصات فنی داشـت 

ایجاد مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مشارکت فعالی را اعمـال   در

 .ندکرد
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در مرکز تحقیقات ساختمان و مسـکن، مشـاور    استاد حامیسمت 

صالح سـاختمانی بـوده و در بنیانگـذاری سـازمان     عالی ساختمان و م

ریـزی فعلـی( نیـز     برنامه و بودجه سابق )سازمان مـدیریت و برنامـه  

 .اندهمکاری تاثیرگذاری داشته

اندازی بسیاری از  همکاری و مشارکت استاد حامی در ساخت و راه

ها و بنـادر کشـور و تسـلط وی بـه      های آهن، فرودگاه ها، راه ها، پل راه

 .اند نامیده« های ایران پدر راه»های کشور به حدی بود که ایشان را  راه

استاد، عالوه بر این، بارها پیشنهاد پسـت وزارت راه را بـه علـت    

فـرد   های منحصر به  . مجموعه ویژگیندعالقه وافر به تدریس، رد کرد

عنوان یکی از ارکان تاریخ مهندسی کشـور   استاد احمد حامی، او را به 

کند و همچنین اطالعات بسیار دقیـق اسـتاد از خصوصـیات     یمطرح م

شناختی و جغرافیای مناطق مختلف ایران، این امکان را به ایشان  زمین

داد که بسیاری از معادن کشور از جمله معـادن سـیمان در جـاجرود و    

ن قیـر معـدنی در   سیلیسـی در فیـروز کـوه، معـد      آبگرم، معدن ماسه

 .دنجاجرود و میانه را کشف کنولن در ئبهبهان و کا

یاد مهندس حامی، عالوه بر تحقیق و بررسی پیرامون وضعیت  زنده

تـاریخ تمـدن و     ای در زمینـه  خاک و معادن کشور، مطالعات گسـترده 

ه نظریاتی در مورد خط ئ. مطالعاتی که به اراندفرهنگ ایران انجام داد

ـ    ه اسـکندر  فارسی، ریشه تاریخی نام مناطق ایـران، رد صـحت حمل

ساسـانی انجامیـده     مقدونی به ایران و نیز چگونگی انقراض سلسـله 

 .است

ی آثار مکتوب استاد، دامنه وسـیعی از موضـوعات را فـرا     مجموعه

هایی نیـز در   تخصصی، تحقیقات و کتاب-آثار علمی. از ایشان گیرد می
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های فرهنگی، ادبی و تاریخی به جای مانده که تاکنون در مجموع  زمینه

 .اند هزار نسخه به چاپ رسیده 11در شمارگانی بیش از 

مهندس احمد حامی در کنار تالیفات و مقـاالت چـاپ شـده خـود،     

د که در بسیاری از نتعداد قابل توجهی گزارش و مقاله منتشر نشده دار

های پیشنهادی مفیدی در زمینـه مهندسـی راه و سـاختمان     آنها طرح

ال، نامناسـب بـودن راه هـراز، آبـاد     ارایه شده که کوتاه کردن راه شم

گفتنی است؛ استاد حامی، حقـوق   .اند کردن خوزستان و ... از آن جمله

 .اندا به دانشگاه تهران اهدا کردهمربوط به تمامی آثار خود ر

در تالش پیگیـر  استاد حامی، سرانجام پس از عمری تدریس و 

در  5871ماه  بهمندر دهم خدمت به مردم راه اعتالی ایران عزیز و 

 .ندزهرا)س( به خاک سپرده شد و در بهشت  ندگذشت

کارشناس مصالح یکی از شاگردان استاد، فاطمه جعفرپور، دیدگاه 

ساختمان و عضو هیأت علمی بخش مصالح مرکز تحقیقات سـاختمان  

 ایشانهای ما زیرنظر  در مرکز تمام فعالیت» ی ایشان: ، دربارهمسکن

بود. استاد به عنوان یک معلم و استاد واقعی تمام جوانان از جمله مـرا  

وجـو در مـدارک علمـی     های تحقیقاتی و نحوه جسـت  در انجام پروژه

ناپـذیر مـدام در    به عنوان یک فرد خسـتگی  ایشان. ندکرد هدایت می

 .ندحرکت و هدایت بود

 مان بـود. های تحقیقاتی فراتر از ز فکر استاد حامی در انجام پروژه

 و بـه تعویـق   نکنـد کـرد   گیرش گچ راکندگیر کردن گچ )برای مثال 

انداختن( و استفاده از ضایعات در مصالح ساختمانی از مواردی بود که 

بینـیم کـه در کشـورهای     ها می االن پس از سال و ندایشان انجام داد



 پرورش اخالقِ مهندسی و پژوهش                                                                71

 

 

خارجی به تازگی به فکر اسـتفاده از ضـایعات در مصـالح سـاختمانی     

اند. گزارش کارهای تحقیقاتی که در آن زمـان روی گـچ انجـام     افتاده

 «.مرکز تحقیقات تحت عنوان گچ به چاپ رسیده است در ،شد

سیمان تراس، ماسه سیلیسی، قیر معدنی، کائولن، سیمان طبیعی، 

آهک آبی و نسوز سیلیکاتی و... از جمله کشفیات مهنـدس حـامی بـه    

  .آیند شمار می

منـابع   ،و حتی آن زمـان  ندشناخت کشور را میاستاد تمام منابع گچ 

آب را که در طبیعت دو مولکول آب خود را از دست داده، کشـف   گچ بی

بنـدی   و این درحالی است که این نوع گچ به تـازگی در دسـته   ندکرد

  .های کشورهای پیشرفته آمده است گچ

معمول  های آزمون استاد به جای اکتفا کردن به در زمان امتحانات،

بسته به این که اهل کدام شـهر و   انکتبی، در کنار آن از دانشجویانش

منطقه باشند راجع به مصالح، مواد و معادن موجود در آن منطقه سؤال 

. اگر چه ندانستن پاسخ این سؤال از سـوی دانشـجویان از   ندکرد می

لحاظ نمره درسی مطلوب نبود، اما آنها را نسبت بـه تحقیـق و کسـب    

 .ندکرد ات بیشتر راجع به مصالح نهفته در مناطقشان ترغیب میاطالع

 

 

 گرامی. انشاد و یادش انروحش
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 شرح مختصر زندگی مهندس سعید حکیمیان
 

در تهران بدنیا آمد. وی تحصیالت  5826سعید حکیمیان در سال 

تکمیلی خود را در رشته مهندسی عمران در دانشکده فنی دانشگاه 

 ای خود را آغاز کرد.از آن اشتغال حرفهتبریز گذراند و پس 

 

 در صنعت  مهندس حکیمیانفعالیتهای 

های مهندس حکیمیان بیشتر وقت با ارزش خود را به اجرای پروژه

ساختمانی آموزشی، پرورشی و فرهنگی تخصیص داده است. وی در 

شرکت پیمانکاری کنال را تأسیس و تصدی مدیریت آن  5811سال 

ایشان بیشترین فعالیت خود را برای سازمان  را بر عهده گرفت.

 .ستا نوسازی مدارس کشور عزیزمان ایران انجام داده

 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می مهندس حکیمیاناز دستآوردهای 

  انجام پروژه کانون فرهنگى تربیتى خاش از توابع شهرستان

 زابل

 ،سه دستگاه انجام پروژه دو دستگاه مدرسه راهنمایى 

سالن یک مرکز تربیت معلم، هنرستان کشاورزى،  دبیرستان،

  در شهر زنجان غذاخورى وخوابگاه

 یک دستگاه دبیرستان  ساختمان پیش آهنگى و انجام پروژه

 در شهر ابهر

  دبیرستان در  مدرسه راهنمایى و ۀ ساختروژپچند اجرای

 قزوین شهرهاى خرم دره و
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  و چندین پروژه ارزشمند دیگر 

 

 هااخالق در اجرای پروژهرعایت 

معموالً باالتر  مهندس حکیمیانتوسط ها انجام کلیه پروژه کیفیت

در دوره تحویل ای که بگونهاستانداردهاى تعیین شده بوده سطح  از

آن هیچ یک از ساختمانهای ساخته شده توسط یا پس از و موقت 

 کردند.ایشان نیاز به رفع نقص پیدا نمی

برای مهندس حکیمیان مهم بود که  کیفی کارسطح آنقدر رعایت 

را به ایشان اعطا  مهندس اخالقمندسازمان نوسازی مدارس لقب 

 کرد.
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مهندس محسن خلیلی  ایشرح مختصر زندگی حرفه

 1عراقی

ای فرهیخته پرورش  و در خانواده مبه دنیا آمد 5813در سال 

در  معلم بود.هم  مای نقاش و شاعر بود و پدر از خانواده م. مادرمیافت

سپری را خود محله دربند در شمال تهران دوران کودکی و نوجوانی 

تا پیش از ورود به را دبستان و دبیرستان و کالج البرز  نموده و

وارد  5823در سال  م ودانشگاه در محله تجریش تهران گذراند

 م.دانشگاه تهران شد

 

  تهران و ملی شدن صنعت نفتدانشگاه 

، نهضت ملی شدن صنعت نفت به همان زمان ورود به دانشگاهدر 

نیز در متن حوادث آن سالها قرار  مهای و هم دانشگاهی منراه افتاد تا 

دوران تحصیلی من همزمان با دوران بسیار بحرانی اما پر یم. گیر

که در نهضت ملی افتخار دانشگاه تهران بود. ما افتخار این را داشتیم 

نفت، خدمات الزم را در قالب دانشجویی به میهن   شدن صنعت

 .دهیم رائهعزیزمان ا

 

 راه پدرم 

در او . مشغول بودشغل معلمی در ابتدا به  ، محمود خلیلی،مپدر

 ،شروع کار و بعد از ازدواج با مادرم که معلم فیزیک دارالمعلمین بود

                                                      
 (./http://www.jhmfars.comبرگرفته از صنعت، معدن و تجارت استان فارس ) 1

http://www.jhmfars.com/
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براتوار فیزیک درست کرد. بعد با هزینه خودش برای دانش آموزان ال

از مدتی که استاد بزرگ فیزیک، مرحوم دکتر حسابی پس از 

تحصیالت از فرانسه به ایران آمد پدرم سِمت خودش را تحویل 

 5857در سال د. مرحوم دکتر حسابی داد و به کار فنی مشغول ش

دولت و  ۀخواست هب وریاست اداره برق تهران به او پیشنهاد شد 

را  «وداکاش»هزار کیلو واتی  6برق  ۀهمکاری چکسلواکی کارخان

در سفری به خوزستان از میادین نفتی ایران بازدید  کرد. اوسیس أت

کرد. در این سفر متوجه شد گاز مایع که در فرآیند استخراج به دست 

برداری از  بهرهۀ  شود. از همان زمان اید آید در میادین سوزانده می می

ای که  . ایدهخطور کرداز مایع برای مصارف خانگی به ذهنش گ

پس از  پدرمهای  خواسته. گونه به همراه داشت ای انقالب نتیجه

 .نفت به سوی تحقق پیش رفت  شدن صنعت ملی

 

 تأسیس شرکت بوتان 

این روانه اروپا و آمریکا شدیم. در  5888به اتفاق پدرم در سال 

گاز مایع را بسیار جدی با مطالعات  مرحوم پدرم و بنده صنعتسفر 

های مقدماتی به سازندگان  دانشگاهی روز بررسی کردیم. با سفارش

آمریکایی و اطالعات الزم به میهن بازگشتیم. کار را در قالب شرکت 

بوتان شروع کردیم. بوتان نام همان گازی است که قرار بود ما از آن 

پس از . بود C4H10 استفاده کنیم و فرمول آن کربن اشباع شده

اولین  5888بازگشت به ایران شرکت بوتان به ثبت رسید و در سال 

نسل از محصوالت گازسوز و سیلندرهای گاز در این شرکت تولید شد. 

. یمسسان شرکت بوتان بودؤممن محمود خلیلی، اسفندیار یگانگی و 
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سیس شده بود در أمرداد ت 23شرکتی که چند روز قبل از کودتای 

 سالگی، انقالب اسالمی را از سر گذراند. 21سن 

ها با دیدن  سیس شرکت بوتان، مردم به ویژه خانمأدر سال دوم ت

های دوستان و خویشان و آگاه شدن  های گازسوز در خانه فرها و اجاق

کار در این  کردند. های گاز برای خرید به بوتان مراجعه می از مزیت

های رومیزی و پلوپزهای  ت اجاقرفته ساخ و رفته نمودمسیر پیشرفت 

های تازه  شعله تولید شد. بعدها با استفاده از تکنیک 4یک تا 

 .کاری، تولیدات افزایش یافت لعاب

شرکت صنعتی بوتان سهامی خاص به  5848با این روند در سال 

ساختار شرکت را اصالح پس از انقالب سیس شد. تأطور مستقل 

از پس آغاز شود.  61ها در اواخر دهه  تای از فعالی تا موج تازه یمکرد

 51ساله تولید شرکت بوتان  7طراحی محصوالت تازه، در یک دوره 

برابر شد. دراین مدت قطعات تولیدی بوتان جایگزین قطعات وارداتی 

کارخانه  5831شد و صادرات در دستور کار قرار گرفت. در سال 

شتری برای بوتان به شهرک صنعتی کاوه منتقل شد تا فضای بی

 .فعالیت داشته باشد
 

 آرزوی من

روزی که بعد از اتمام تحصیالتم پا به حوزه صنعت گذاشتم سهم 

درصد بود اما امروز صنعت  1,3بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی 

کشور را در دست دارد. من افتخار دارم که یکی از  GDP درصد 22

است که ساختار آرزوی من این . باشم کشور صنعت ارابه هایاسب

 اقتصادی فعال یک شیوه رفتار تعریف برای را خصوصی بخش رفتاری
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 عنوان با ساختار رفتاری ما انقالب، مقدمه نمایم. درحی طرا

 که کردیم را تدوین «صنعتی و شخصیتی انسان روانی مختصات»

 که داریم دانشگاه کافی اندازه  به ما. بود نهفته آن در فراوانی مفاهیم

 رفتار که هاییآموزش به حال به تا ولی کند تربیت صنعتگر کشور برای

 آموزش که معتقدم. میاورد نکردهبرخ باشد، کرده تدوین را صنعتی

 انسان ها که هرقدر. شودمی ترقی و توسعه سبب و رفتار تغییر باعث

 خواهند هم بهتری رفتار باشند کارآزموده تر و تر عالم فرهیخته تر،

 به من. میدهد سیر تعالی سوی به را ما که است بستری رفتار. داشت

صنعتگران هستم که گرایش اصلی  ساختار رفتاری برای تدوین دنبال

 .آن رفتار صنعتگری است

بخش خصوصی را با محوریت  ساختار رفتار مناسبشد  کاش می

روش من در کسب و کار و در  بنویسم، خردورزیو  مهربانی

ها بوده و هست. من به همه آدم مهربانیو  مداراجوییزندگی 

گذارم و این کار  می احترامگذارم. به همه وزیران صنایع  می احترام

با مدیران و  مهربانی من برخی دوستان را خشمگین می کند اما من

بخش  ساختار مناسبهای استوار  قانونگذاران را یکی از پایه

 گویم: . و در آخر همیشه میدانم خصوصی می

 

 

روش من در کسب و کار و در زندگی مداراجویی و »

 «مهربانی بوده و هست
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 مهندس آزاده درخشان ایشرح مختصر زندگی حرفه

 
در شهر تهران هستم و مقطع ابتدایی و  5861اردیبهشت  متولّد

راهنمایی خود را در مدارس منطقه دو آموزش و پرورش گذراندم و 

در دبیرستان طاهره با مدیریت دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی را 

الورید با موفقیت به پایان رساندم.  در تمام مدت تحصیل و خانم حبل

بطور جدی از سال دوم راهنمایی بصورت همزمان به یادگیری زبان 

انگلیسی پرداختم و در این مورد بخصوص از پدر و مادر خود که 

 .یار متشکرمبسمشوق من بودند و شرایط را برایم فراهم می نمودند 

در رشته مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی در  5871در سال 

دانشگاه علوم و فنون مازندران در شهر بابل مشغول به تحصیل شدم 

راه اندازی خط تولید ورق »با پروژه پایانی در مورد  5838و در سال 

-فارغ« فوالدی از پیش رنگ شده در کارخانه فوالد مبارکه اصفهان

شدم. سه تابستان طی تحصیل دوره کارشناسی را در التحصیل 

کو)شرکت بازرسی قطعات شرکت سایپا( و شرکت پشرکت سا

مگاموتور)کارخانه تولید گیربکس و اکسل پراید شرکت سایپا( به 

کارآموزی پرداختم که در یادگیری و پیشرفت اینجانب تأثیر بسزایی 

بعد از کسب تجربه زیاد در صنعت و تشویق  5811داشت. در سال 

ر دانشگاه امیرکبیر پدرم در آزمون کارشناسی ارشد شرکت کردم و د

با پایان نامه  5818پذیرفته شدم و در سال  1MBEدر رشته 

تحصیالت کارشناسی ارشد خود را به « بررسی تولید بدون کارخانه»

                                                      
 Master of Business in Engineering مخفف 1
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 پایان رساندم.

 

 تجارب کاری و شغلی من 

التحصیلی از دانشگاه در شرکت بعد از گذشت مدتی از فارغ

ساختمانی بام راه که در زمینه ساخت تونل مترو با دستگاه پیشرفته  

TBM1  و ساخت ایستگاه فعالیت داشت، مشغول بکار در واحد

 ریزی و کنترل پروژه شدم.برنامه

بعد از گذشت یکسال متوجه شدم که شرکت ایریتک)شرکت 

-نیرو برای کارشناس برنامه المللی مهندسی ایران( دنبال جذببین

همراه نفت و  یگازها یجمع آور»ریزی و کنترل پروژه در پروژه ملی

است. با توجه به شناختی که از این « در جزیره خارگ NGL افتیباز

کمک خداوند  بهشرکت داشتم برای گرفتن این کار اقدام کردم و 

ایریتک بزرگ برای فعالیت در این شغل انتخاب شدم. در این پروژه 

برنده مناقصه شده بود و در آن زمان این پروژه یکی  2GCبعنوان یک 

آمد. این های ملی در صنعت نفت و گاز بحساب میاز بزرگترین پروژه

زیر پروژه بود که برای اجرای بموقع و باکیفیت،  52پروژه شامل 

ها بصورت جداگانه به یک پیمانکار فرعی هرکدام از این زیرپروژه

سالی که در این پروژه  3یا خارجی واگذار شده بود. در مدت  ایرانی

آوری و تهیه مشغول بکار بودم با توجه به اینکه مسئولیت جمع

گزارشات کلی پروژه و همچنین تهیه گزارشات مدیریتی برای ارائه به 

                                                      
 Tunnel Boring Machine مخفف 1

 General Contractor مخفف 2
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ای کارفرما و سهامداران بر عهده اینجانب بود، تجربیات بسیار ارزنده

نین برای کنترل هزینه این پروژه با تیم برنامه پیدا نمودم و همچ

ریزی و کنترل پروژه شروع به آموختن نرم افزارهای روز نمودم و با 

ای سازی سیستم کنترل هزینهکمک همکاران دیگرم موفق به پیاده

شدیم که با برنامه زمانبندی مطابقت داشته و بصورت سیستم 

برداری باشد. در این زیرپروژه قابل بهره 52یکپارچه برای هر 

سیستم بصورت کلی و به تفکیک سطوح دسترسی مختلف برای 

کاربران توانایی ارائه گزارشات متنوع برای سطوح مختلف سازمانی 

ای که وجود دارد. شایان ذکر است که تجربیات علمی، گروهی و فردی

سال کار در شرکت ایریتک با همکاران ایرانی و خارجی  3در مدت 

 باشد.از بهترین دستاوردهای کاری اینجانب میداشتم 

پس از آن در شرکت مجتمع آلومینیوم جنوب )سالکو( بعنوان 

ریزی و کنترل پروژه مشغول بکار شدم. هدف این مسئول برنامه

برداری از بزرگترین کارخانه تولید اندازی و بهرهشرکت ساخت، راه

بود که کمترین  آوری جدید در خاورمیانهشمش آلومینیوم با فن

کرد. این کارخانه با همکاری آلودگی را برای محیط زیست ایجاد می

باشد و چین که در صنعت آلومینوم شناخته شده می NFCشرکت 

ای از تأمین شده از کشور چین ساخته شد و در برهه LCهمچنین 

های کشور بدلیل تحریمها دچار رکود شده بودند  زمان که اکثر پروژه

 اشتغال و تأمین مالی این پروژه آن را در اهم اخبار روز قرار داد.ایجاد 

فرصت کار  MBEباتوجه به اخذ مدرک کارشناسی ارشد در رشته 

رل پروژه برای اینجانب فراهم ریزی و کنتهایی بجز برنامهدر زمینه

به پیشنهاد یکی از دوستان که در زمینه واردات  5817در سال  آمد.
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عالیت داشتند بعنوان مدیر بازرگانی به شرکت تجهیزات پزشکی ف

سالمت پگاه کاریز که در زمینه واردات استنت دارویی قلب و عروق و 

سایر ملزومات آنژیوگرافی فعالیت دارد ملحق شدم. در ابتدا با توجه 

به تغییر زمینه کاری نیاز به ممارست و تالش بیشتری داشتم و 

ر بصورت کامل و دقیق برای من همچنین با توجه به اینکه انجام کا

دارای اهمیت بسیار زیادی است به مطالعه و یادگیری پرداختم و در 

زمانی کوتاه موفق به جلب نظر مدیریت شرکت شدم که این موضوع 

های بیشتری در سایر واحدهای شرکت به باعث گردید تا مسئولیت

حد توان به مسئولیت وااینجانب محول گردد که از آن جمله می

های شرکت اشاره نمود. با توجه به اینکه مخاطب مارکتینگ و کنگره

این شرکت مراکز درمانی و بیماران می باشند، فعالیت در این شرکت 

و رساندن ملزومات مورد نیاز پزشکان برای درمان هموطنان در اسرع 

وقت و با کیفیت مطلوب همیشه خط مشی این شرکت و پرسنل آن 

توانم با ارائه اینگونه خدمات سهم کوچکی می است و خوشحالم که

 در تأمین اسباب سالمتی هموطنان داشته باشم.

-سختای خودم عالوه بر اینکه با در این سالهای فعالیت حرفه

نحو انجام  بهترین تالش نمودم تا تمام کارهای محوله را به کوشی

دکتر استاد بزرگوارم جناب هایی که از دهم، با توجه به آموزه

در  اخالق مهندسیام سعی بر رعایت آموخته مهدی بهادری نژاد

و  اخالقیو اصول انسانی ام. همچنین رعایت محیط کار داشته

بیشتر را  کار تیمیبه سایر همکاران و تالش برای  یاری رساندن

 ام.در برنامه روزانه خود قرار داده
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، مستمر تالش، صبر کنم برای حصول موفقیتپیشنهاد می

داشتن و بروز نگه مطالعهبه آینده( و  امیدداشتن اهداف بزرگ)

 پذیرفتناطالعات علمی و اجتماعی و همچنین از طرف دیگر 

توکل بر خدای و از همه مهمتر  ،قناعتهای موجود و محدودیت

در تمام مراحل کاری و زندگی را سرلوحه خود قرار دهیم و  بزرگ

، همدیگر را در گذراندن اوقات و همکاری اخالق نیکوسعی کنیم با 

شود مان را شامل میکاری که تقریباً بیشترین زمان زندگی روزانه

 ، یاری نماییم.ریاارائه خدمت بیدرکنار 

 

 

 به امید شادی و پیشرفت برای همه مهندسان این مرز و بوم
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 5پرویز دوامی دکترای شرح مختصر زندگی حرفه

 

پدرم کارمند دولت بود و هم  .بدنیا آمدمدر تهران  5821در سال 

کرد. در آن زمان اکثر ایرانیان با در روزنامه صدای ایران کار می

مشکالت معیشتی روبرو بودند، به همین دلیل من از سنین نوجوانی 

کردم و بخش زیادی از هزینه زندگی شخصی خود را تأمین کار می

و در رشته اتومکانیک  کردم. به پیشنهاد پدرم به هنرستان رفتممی

-تکنیک اعالم کرد فارغدیپلم گرفتم. در همان سال دانشگاه پلی

توانند وارد التحصیالن دیپلم فنی چنانچه دیپلم ریاضی هم بگیرند می

های مختلف مهندسی این دانشگاه شوند. بنابر این من در کنار رشته

یز های شبانه مدرسه هدف نکار و تحصیل در هنرستان در کالس

شرکت کردم و دیپلم ریاضی را نیز همزمان با دیپلم فنی اخذ نموده و 

تکنیک شدم. پس از یک دوره تدریس دکترای وارد دانشگاه پلی

دریافت  5815متالوژی خود را از دانشگاه لیدز انگلستان در سال 

 کردم.

 

 در دانشگاه و صنعت دکتر دوامیفعالیت 

 دبیر فیزیک و فنی در 5844تا  5842ی طی سالها :بطور خالصه

ای نارمک بودم و پس از اخذ دکترای متالوژی هنرستان فنی و حرفه

                                                      
1
-ای چاپ شده در نخستین نشریه تخصصی و فناوری آزمون و سیستمبرگرفته از رزومه دکتر پرویز قوامی و مقاله 

 1393آبان گیری، مهر و های اندازه
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در دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی  5844در سال 

 شریف مشغول تدریس و تحقیق شدم.

از جمله فعالیتهای مهم من مشارکت در تأسیس مرکز پژوهش  

فرهنگی تصمیم گرفتم در کشور متالوژی رازی بود. در زمان انقالب 

دانست. من با مراجعه به واحدهای صنعتی بمانم. همسر من شیمی می

-های متالوگرافی را آماده میگرفتم. همسرم نیز در منزل نمونهکار می

کرد. پس از مدتی با پیوستن یکی دو نفر به ما و نداشتن سرمایه 

-ذاران جامعه ریختهگکافی، آقای مهندس پاینده دبیر و یکی از بنیان

گران ایران، جناب مهندس مرتضی مرادی را راضی کردند تا در 

شرکتشان به ما مکانی به این منظور بدهند. ایشان نه تنها به ما جا 

دادند بلکه تمام امکانات خود را در اختیار ما قرار دادند. بدین ترتیب 

 نفر، مرکز پژوهش متالوژی رازی بوجود آمد. 6با حضور 

گری سازی ریختهافزار شبیهفعالیتهای دیگر من طراحی نرماز 

ایرانی بود. اوایل انقالب این پروژه را در دانشگاه صنعتی شریف 

تعریف کردم و پس از بازگشایی دانشگاهها آن را با کمک 

های گوناگون، توسعه دادم. وظیفه دانشجویان مختلف با تخصص

سازی کلیه فرآیندهای شبیه SUT CAST5سازی افزار شبیهنرم

به  5875افزار در سال گری است. بعدها اولین نسخه این نرمریخته

افزار، پس از دو سال مقایسه نتایج  صنعت معرفی شد. بعدها این نرم

گری در افزارهای مشابه ریختهگری واقعی، جایگزین نرمآن با ریخته

                                                      
 Sharif University of Technology Casting مخفف 1
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2گردید. پس از اهداء جایزه  5شرکت پورشه
WIPO مان ملل از ساز

شرکت پورشه  2151بدلیل طراحی و توسعه این نرم افزار، در سال 

های خود الزامی افزار را به تمامی زیر مجموعهاستفاده از این نرم

 نمود.

-من در طول سالیان کار در دانشکاه صنعتی شریف، برخی از فن

ها را توسط دانشجویان خالق و با استعداد این دانشگاه مورد آوری

مایع، یا -مهمترین آنها فرآیند مخلوط جامد م کهدادمی قرار تجربه

ها اثر و تولید انواع کامپوزیتتولید چدن نشکن با دمش گازهای بی

در ایران  وجود جایگاه مناسب صنعت و توسعه بود. اما بدلیل عدم

کاربردی نیافتند و سپس در کشورهای صنعتی پیشرفته شناخته شدند 

 و توسعه یافتند.

 

 ها در مجامع علمیدادی از سمتها و عضویتتع

ریاست دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف 

تا  5861گران ایران  ، رئیس شورای جامعه ریخته5817تا  5811

، 5131(MIT)انستیتو تکنولوژی ماساچوست  –، استاد مدعو5813

های آمریکا، عضو پیوسته فرهنگستان علوم  عضو جامعه متالورژیست

ایران، رئیس انجمن مهندسین متالورژی ایران، عضو هیأت تحریریه 

دانشگاه صنعتی شریف، سرپرست گروه علوم  Scientiaمجله 

                                                      
توسط فردیناند پورشه  1931یکی از معروفترین شرکتهای هلدینگی خودروسازی آلمان است که در سال  1

 تأسیس شد.
مدال طال از سازمان جهانی مالکیت  SUT CASTسازی افزار شبیهدکتر پرویز دوامی جهت تهیه و توسعه نرم 2

 دریافت نمودند. WIPOمعنوی سازمان ملل متحد 
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، 5838تا  5835 ،5871تا  5878مهندسی فرهنگستان علوم ایران 

 لی علوم وتحقیقات وفناوری ازعضوکمیسیون دائمی شورای عا

و  5812، رییس هیأت مدیره بنیاد علوم کاربردی رازی از سال 5834

 . . . 

 

 دکتر دوامیاز جمله فعالیتهای تحقیقاتی و انتشاراتی 

سال « گذاری در قطعات ریختگی مبانی اولیه تغذیه»انتشار کتب 

، 5864« ها گذاری چدن های راهگاهی و تغذیه سیستم»، 5811

 و . . . 5867« گریاطلس عیوب ریخته»

های  تحقیق در زمینه ماسه» همچنین انتشار مقاالتی مانند 

چگونگی استفاده از مواد کربن ده در تهیه » ، 5861« سیلیسی ایران

پژوهش در زمینه سیکل عملیات حرارتی چدن »، 5865« ها چدن

و خارج از و انتشار صدها مقاله علمی در نشریات داخل  5862« مالیبل

 کشور.

 

 دکتر دوامی های علمینشاناز جمله افتخارات و 

لوح تقدیر ، وزارت صنایع جمهوری اسالمی ایران در مشارکت 

تحقیقات، مشارکت در طراحی پیستون موتورهای دیزلی از طریق 

، مدال طال  QIT سازی، برنده جایزه طراحی جهانی افزار شبیه نرم

جهت  WIPO سازمان ملل متحد  سازمان جهانی مالکیت معنوی

جشنواره  –تهیه و توسعه نرم افزار شبیه سازی، جایزه دوم ابتکار 

، رتبه اول توسعه علمی دانشگاه 5877و  5863خوارزمی در سالهای 
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 دهها مدال و جوایز دیگر.و علم و صنعت ایران 

 

 دکتر دوامی برخی از نظرات و اعتقادات

همیشه در  دارم. شما بایداعتقاد  سازمان یادگیرندهمن به 

باشید. وقتی برای کیفیت سیستمی تعریف شده باشد  حال یادگیری

باید به آن معتقد باشیم. یکی از نواقص توسعه صنعت در ایران 

 نداشتن ارتباط علمی شایسته با دیگر کشورهاست.

من بر این باور هستم که هر کس بخواهد کار کند، باید 

روحیه و  ابتکار، قابلیت اعتماد، تعهد، درستکاری خصوصیات

 سازمان یادگیرندهرا داشته باشد. این اساس یک  کار جمعی

فردی  نوآوریدیگر ، باشد کیفیت باید نوآورانه و گروهیاست. 

 کارآیی ندارد.
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اکبر صابری ای مهندس علیشرح مختصر زندگی حرفه

 1زفرقندی

نام زفرقند به دنیا در روستایی به  5821من روز بیستم بهمن ماه 

کالس اول و نیمی از کالس دوم را در دبستان زفرقند خواندم.  .آمدم

زفرقند روستایی است در کنار کویر مرکزی ایران بین راه اردستان و 

نایین که دارای آب و هوای کویری است. بقیه دوران دبستان و 

دبیرستان را در تهران گذراندم. در طول دوره دبستان و دبیرستان در 

رغم ضعف بینایی که برای متاز بودم و علیآموزان مشمار دانش

کرد، مورد خواندن و حتی دیدن تخته سیاه، مرا با دشواری روبرو می

وارد دانشگاه  5841گرفتم. سال لطف و توجه بیشتر معلمانم قرار می

 شیراز شدم. 

صیل شدم. یکسال در شرکت ایرفو حالتفارغ 5815در اردیبهشت 

های چدنی شوفاژ تولید بود و دیگ گریکار کردم که کارش ریخته

سال و شش ماه در  85کرد. مقصد بعدی من شرکت بوتان بود که می

 آن خدمت کردم.

ها زمانی که وارد بازار کار شدم تعداد مهندسانی که در کارخانه

ها عموماً توسط حضور داشتند بسیار اندک بودند و کارخانه

رای تجربه کاری بودند، سواد ولی داسرپرستانی که بیشتر آنها بی

شد. این سرپرستان اصوال با مهندسان زبان مشترک اداره می

توانستند با آنها ارتباط منطقی نداشتند و مهندسان هم متأسفانه نمی

برقرار کنند، به همین دلیل بزرگترین مشکل یک مهندس جوان در آن 

                                                      
 برگرفته از زندگی نامه مهندس صابری زفرقندی، نوشته خود ایشان. 1
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اد بود. سوزمان ورود به کارخانه و رویارویی با سرپرستان مدعی و بی

من هم از این قاعده مستثنی نبودم. اولین محلی که درآن استخدام 

شدم شرکت ایرفو بود. من در ایرفو بسیار آموختم اما تصمیم گرفتم 

کارم را عوض کنم. جالب اینجاست که موضوع را وقتی به رئیس 

هیأت مدیره ایرفو)مرحوم مهندس سالور( مطرح کردم ایشان با 

ی پدرانه به من گفتند هر جا رفتی و خواستی نهایت مهر و بصورت

استخدام شوی با من مشورت کن زیرا من با تعداد زیای از صنایع و 

مدیران صنعت کشور آشنا هستم. من هم صحبت ایشان را شنیدم و 

به چند جا مراجعه کردم و وقتی به ایشان گزارش دادم که سه مورد 

ن توصیه کردند که به ام، ایشان به مبرای استخدام انتخاب کرده

 شرکت بوتان که اتفاقا گزینه آخر من بود بروم. 

دانستم کارش چیست شناختم و اصال نمیمن شرکت بوتان را نمی

و تا آن زمان هیچوقت با یک اجاق گاز از نزدیک کار نکرده بودم. ولی 

از آنجا که آقای مهندس سالور توصیه کرده و برای مدیر عامل بوتان 

 ی نوشتند، من عازم بوتان شدم.اهم نامه

در آنجا احتماال بخاطر نامه آقای مهندس سالور مورد استقبال قرار 

گرفتم و خیلی زود مسئولیت فنی در تأسیسات را برعهده من 

گذاشتند. پس از دو سال کار در شرکت و آشنایی با موضوعاتی که 

و  برایم بسیار جالب بود، قرار شد یک شرکت مهندسی ایجاد شود

اندازی شرکت شوم. چون هیچ من بعنوان مدیرعامل آن مسئول راه

دانستم ابتدا از پذیرفتن مسئولیت امتناع چیز از کار مدیرعاملی نمی

کردم. یکی از مشاوران شرکت که خدا رحمتشان کند، به من گفتند تو 

طلبه هستی؟، گفتم بله من طلبه هستم و همیشه آماده آموختن. ایشان 
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های من عمل کن و نگران ند خیالت راحت باشد به توصیهبه من گفت

های شما چیست؟، ایشان گفتند دو چیز را بخوان: نباش. گفتم توصیه

 و من آنها را خواندم.  ،یک قانون تجارت و دو حسابداری

 

 شرکت بوتان

شرکت بوتان برخالف شرکتهای دیگری که در آنها کار کرده 

نیروها و  آموزشمدیریت شرکت به بودم، محیط خوبی داشت. اصوالً 

داد. اولین باری که من کاری را مردم اهمیت زیادی می آموزش

خواست کتابی در زمینه ایمنی برعهده گرفتم زمانی بود که شرکت می

تهیه نماید. یکی از مهندسان باتجربه شرکت نفت کار تدوین این 

کتاب ایمنی کتاب را برعهده داشت و از روی استانداردهای آمریکایی 

کرد. من را در اختیار ایشان قرار دادند و ایشان که پس را تدوین می

ه شد من به زبان انگلیسی تسلط کافی دارم، کل کار جاز چند روز متو

را به من سپرد و تنها در مواردی که اصطالحات خاص فنی مطرح بود 

 کرد.به من کمک می

خوبی داشت و من از اصوالً آموزش در شرکت بوتان جایگاه بسیار 

این موضوع بهره زیادی بردم. زمانی که سرپرست تأسیسات شرکت 

کردم و خوشبختانه بودم کتابهای مربوط به گاز مایع را مطالعه می

آمد. اندک دانستن زبان انگلیسی برای من مزیت بزرگی بحساب می

 ها را تغییر دادم. پیش از این افراداندک روشهای سنتی اجرای پروژه

ای در محل بینی و هیچ برنامهبرای نصب تأسیسات بدون هیچ پیش

یافتند و همه چیز زیر نظر مهندسان و سرپرستان فنی نصب حضور می
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شد. من بر آن شدم تا این روش را که بسیار در محل انجام می

گیر و پرهزینه بود، تغییر دهم. ابتدا تصمیم گرفتم برای ناکارآمد، زمان

تی پیش از اجرا نقشه تهیه شود لذا با کمک نصب هر تأسیسا

کشی همکارانم که افرادی با ذوق و مسئولیت پذیر بودند کار نقشه

ای از کار تأسیسات را بخوبی پیش بردیم. از آن گذشته بخش عمده

توانستیم قبل از رسیدن به سایت در محل کارگاه تهران بصورت را می

تری را گام نصب زمان کوتاهساخته اجرا نماییم. بدین صورت هنپیش

گذراندیم. این کار بسیار کارساز شد و ما در خارج از تهران می

ای کمتر ظرف مدت سه سال توانستیم با سرعتی چند برابر و هزینه

اغلب تأسیسات بوتان در سراسر کشور را نوسازی نماییم. عالوه بر 

داث تری در صنایع برای مصرف گاز مایع احهای کوچکآن پروژه

ها را پیگیری کردیم، و همینطور موضوع گاز سوز کردن اتومبیل

نمودیم. ما اولین شرکتی بودیم که قبل از انقالب توانستیم یک ناوگان 

حمل و نقل گازسوز داشته باشیم که حمل بخشی از گاز در سراسر 

شد. البته این ناوگان تمام عملیات را کشور توسط آن انجام می

حمل گاز بصورت واگن و تانکرهای بزرگ از این داد و پوشش نمی

قاعده مستثنی بود. منتها ما توانسته بودیم تعداد زیادی وانت 

اینترنشنال، نیسان و پیکان را گازسوز کنیم. اولین پیکان گازسوز را به 

دانشکده فنی دانشگاه تهران هدیه کردیم و مرحوم دکتر ابتکار که آن 

ر این زمینه با ما همکاری کردند. ما در زمان استاد دانشگاه بودند د

 مورد گازسوز کردن خودروها بسیار پیشرفت کرده بودیم. 
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 سازی ماهشهراحداث ایستگاه بارگیری و ذخیره

کردیم که ما در پاالیشگاههای داخل کشور مقداری گاز تولید می

داد ولی در پتروشیمی ماهشهر یک میلیون کفاف مصرف داخلی را نمی

گردید. شد که همگی به خارج از کشور صادر میمایع تولید می تن گاز

توانستیم بخشی از این گاز را در داخل مصرف کنیم ولی مشکل ما می

اینجا بود که تمامی تأسیسات بر این مبنا طراحی شده بود که گاز را 

روی اسکله ببرند و صادر کنند و مسیری برای استفاده گاز در داخل 

 ت.کشور وجود نداش

ترین نقطه ممکن به ما پیشنهاد کردیم که در ماهشهر در نزدیک

ها و تریلرها سازی و بارگیری واگنپتروشیمی، تأسیساتی برای ذخیره

بسازیم. طرح ما پذیرفته و به ما مأموریت داده شد تا تهیه طرح و 

اجرای آن را خارج از ضوابط مناقصه طی چهار ماه انجام دهیم.  

های جالب توانمندی شرکت مهندسی از نمونه تأسیسات ماهشهر

 جوانی بود که من تأسیس و آن را مدیریت نموده بودم.

 

 اولین آزمون سخت

بامداد به منزل من  8بود که ساعت  5817اواسط زمستان سال 

 )نزدیک تهران( زنگ زدند که دو واگن گاز در ایستگاه تپه سفید

من که کار خودم را از ایمنی  کند.متوقف گردیده و گاز از آنها نشت می

در شرکت شروع کرده بودم بالفاصله تصمیم گرفتم به محل حادثه 

بروم. آزمون بسیار دشواری پیش رویم بود. من با همکارانم در حالیکه 

کردیم آنها را از لکوموتیو جدا ساخته و فقط با پاشی میها را آبواگن
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اصلی خارج و به خط کمک نیروی انسانی، با دست، آنها را از خط 

فرعی خودمان انتقال دادیم. پس از چند ساعت توانستیم با اتصال به 

ها را تخلیه نماییم. سیستم تخلیه تأسیسات بوتان، گاز واگن

 ای در آنجا رخ نداد. خوشبختانه هیچ حادثه

ی که در حق ما بخاطر لطف ضمن سپاس از خداوندمن آن روز 

تنها راه نجات ما از  آموزشآوردم که  نایماشده بود، به این واقعیت 

دیدم همواره سعی می آموزش مشکالت است. لذا همانطور که خودم

کردم در طول زندگی کاری خودم به تمامی همکاران خودم در می

تمامی سطوح آموزش دهم و آنها را برای شغلی که داشتند آماده 

اردان بودند و ای و کسازم. خوشبختانه تمامی همکارانم افرادی حرفه

نام و سربلند پیش از انقالب و پس از آن ای خوشما بعنوان مجموعه

 .در جامعه خدمت کردیم

من در کار مدیریتم فردی نسبتاً سخت گیر بودم و ارتباطاتم با 

 احترامهمکارانم بسیار رسمی بود اما به همه آنها از کوچک و بزرگ 

دانستم و ود بدانم انسان میگذاشتم. آنها را پیش از آنکه کارمند خمی

کردم. بطوریکه اکثر رفتار میانصاف با گیری، با آنان در عین سخت

پذیرفتند و به من عالقه می نظر منصفانهآنان نظر من را بعنوان یک 

زیادی داشتند همانگونه که من به آنان عالقه زیادی داشتم. به همین 

 امشایستگییش از ام در کارها موفقیتی بدلیل است که توانسته

 بدست آورم.
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مصطفی میر 1«مهندس» ایشرح مختصر زندگی حرفه

 2نسبعالی

ای اصالتاً تبریزی در شهر  خانواده در نسبعالیمصطفی میر

کاظمین به دنیا آمد. پدرش کربالیی سیدحسین و مادرش عالیه خانم 

کربالیی . بودسه پسر  نام داشت. حاصل ازدواج آنها پنج دختر و

از آن . پس ت کردفوسالگی  11در سن   5811در سال سیدحسین 

. وی را زنی گرفتسرپرستی خانواده را همسرش عالیه خانم به عهده 

مصطفی  اند. فراوان توصیف نموده صاحب کماالتو  پرهیزکارو  مدیر

ساله  55 اودر عراق به دنیا آمد.  5213دومین پسر خانواده در سال 

را از دست داد. آموزش رسمی وی، تا پایان مقطع بود که پدرش 

ابتدایی در تبریز بود. پس از آن به علت مشکالت مالی خانواده، به 

های علمی  آموزش وی که های مختلف مشغول شد. شاگردی به مغازه

در زمینه « مرکز وابسته بازرگانی آلمان»خود را در

وارد  5821شهریور  پس ازد، دیده بو بازرگانی و حسابداری اقتصاد،

 .کار اقتصادی مستقل در تبریز و سپس تهران شد
 

 نسب در صنعت عالی «مهندس»فعالیت 

بود، در سال  انگلیس ساخت چراغ والور او که ابتدا فروشنده

های  محمد مصدق برای استفاده از فرآوردهدکتر به درخواست  5821

                                                      
را به « مهندس مکانیک برجسته»خود اولین لوح  1373انجمن مهندسان مکانیک ایران در گردهمائی سال  1

 نسب اهدا کرد.آقای عالی
برگرفته از نوشتۀ علیرضا شهیری طبرستانی در سایت بندپی، سجرو  2

http://galiact.blogfa.com/post/79 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D9%88%D8%B1_%DB%B1%DB%B3%DB%B2%DB%B0
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3
http://galiact.blogfa.com/post/79
http://galiact.blogfa.com/post/79
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شرکت  نفت خام نفتی در داخل کشور و کاهش وابستگی به صادرات

را تأسیس کرد. اولین سماورها، « نسب صنایع نفت و گازسوز عالی»

های نفتی از جمله بخاری معروف  پزی و بخاری های خوراک چراغ

در این دوران ساخته شد. در همین دوران در مقام « عالءالدین»

. را مطرح کرد« ملی اوراق قرضه» مصدق ایده انتشاردکتر مشاور 

 دکتر نسب به دلیل همکاری با دولت عالی مرداد 23کودتای  پس از

مصدق و عضویت در گروه مشاوران او مورد توجه حکومت قرار 

نداشت اما گاه از نظرات او در محافل اقتصادی از جمله بانک مرکزی 

 شد.  استفاده می

با وقوع انقالب وی مجدداً به ساختار قدرت نزدیک شد و 

های انقالب  ویت شورای طرحهای مهمی را برعهده گرفت. عض پست

، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار، تأسیس و (شورای انقالب )در

یئت مؤسس سازمان ریاست شورای صادرات غیرنفتی، عضویت در ه

اندازی  جمهور، و راه وزیر و رئیس صنایع ملی، مشاور اقتصادی نخست

مجدد مجتمع مس سرچشمه و مجتمع فوالد اهواز و مدیرعاملی 

از  5813-11های  کارخانه ایران ناسیونال)ایران خودرو( در سال

وی که در سی سالگی به دلیل  .های او در این دوران بود فعالیت

ناپذیرش  سیع اقتصادی و هوش سرشار و تالش خستگیمطالعات و

از بزرگترین و معتبرترین تجار بنام ایران در زمینه واردات چینی و 

، با احساس رسالت برای قطع وابستگی کشور بودبلور و لوازم خانگی 

به کاالهای خارجی، دست از تجارت عظیم خود کشید و تمام اندوخته 

 به حیطه تولید انتقال داد.  مادی و سرمایه معنوی خویش را
 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%81%D8%AA_%D8%AE%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D9%82%D8%B1%D8%B6%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%A7%DB%8C_%DB%B2%DB%B8_%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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 نسبشرکت تولیدی صنایع نفت و گاز عالی

ها و ضعف دانش فنی تولید در ایران،  علیرغم تمام کاستی

ترین برندهای آن روز  به جنگ یکی از پرقدرت نسبعالی« مهندس»

ای در  یعنی والور انگلستان رفت و درکارگاه کوچک خود که حیاط خانه

 .پزی نمود های خوراک بود شروع به ساخت چراغ خیابان بوذرجمهری

-رکت تولیدی صنایع نفت و گاز عالیاینچنین بود که سنگ بنای ش

سوز مورد نیاز  نسب با مأموریت تولید بخشی از لوازم خانگی نفت

این تالش که همزمان با نهضت  های ایرانی گذاشته شد. خانواده

مصرف نفت در شدن نفت صورت گرفت، توانست با افزایش  ملی

داخل کشور از صنعت تازه استقالل یافته نفت حمایتی نمادین و 

اثرگذار نماید. به نحوی که به دستور دکتر محمد مصدق، سماور نفتی 

نسب به عنوان نماد مبارزه با استعمار انگلیس در محل تشکیل  عالی

 .شد کابینه وی همواره روشن نگه داشته می

ای دیگر  در حوزه 5845از سال  نسبمیرمصطفی عالی« مهندس»

از آنجا که مصرف عمده کارتن در ایران  .صف شکنی کرد از صنایع نیز

قطع وابستگی کشور به  جهتشد، ایشان  از طریق واردات تامین می

گذار مستقلی تن به  واردات وسیع کارتن، و از آنجا که هیچ سرمایه

نی، شرکت کارتن اهلل طالقا داد، به تشویق مرحوم آیت این خطر نمی

سیس کرد. شرکتی که در ابتدا بسیاری معتقد بودند أسازی میهن را ت

اما  خواهد خورداش بزودی شکست  در جنگ با رقبای خارجی

نسب این شرکت را حفظ نموده و توسعه داد و حتی  عالی« مهندس»

بر اثر سقوط هواپیما بر روی آن، دچار  5811پس از آنکه در سال 

به  احیا نموده دوباره آنراسوزی شد و کامال از بین رفت، وی  آتش
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های تجاری تولید کارتن در ایران  نحوی که هنوز از مهمترین نام

 .رود بشمار می

اهلل  دعوت یاران دیرین خود، ازجمله مرحوم آیت که به نسبعالی

طالقانی، مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم مهندس سحابی، به عنوان 

ی خود را در جریان  مشاور اقتصادی شورای انقالب، خدمات ارزنده

رغم کهولت سن، مانند  انقالب آغاز نمود، تا پایان جنگ تحمیلی، علی

و آسایش شخصی خویش شسته سربازی فداکار دست از کسب وکار 

روز تحت عناوین مختلف، بدون هرگونه تظاهر  و تقریباً بصورت شبانه

ارائه در حیطه اقتصادی را برداری سیاسی، خدمات موثری  و بهره

 .نمود

نسب در طول عمر پر برکت خویش به همراه  عالی« مهندس»

ها و مدارس متعددی در  جمعی از همفکران خود توانست درمانگاه

 .مناطق محروم روستایی احداث نماید
 

 نسبعالی « مهندس»ویژگیهای آقای 

ناپذیری و  العاده این مرد بزرگ خستگی های خارق یکی از ویژگی

او تا واپسین روزهای عمر خود از مادرش . کوشی ایشان بود سخت

کرد و مقید بود که به روشنی اظهار دارد که  سخت به نیکی یاد می

این زن استثنائی و   های تربیتی دار کوشش وامبیش از هر چیز 

داشت که از همان دوران کودکی تحت  او اظهار می .ارجمند بوده است

شد و اگر در رسیدگی به امور  تعلیمات مادر سخت به کار گماشته می

و قدمی  رفتمی  اجدخانه کاری باقی نمانده بود به توصیه مادر به مس

داشت و اگر در این زمینه نیز  نجا برمییت و نظافت آتتر، در راه نظم
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های بزرگ خاک ذغال را بر دوش گذاشته و  کاری وجود نداشت بسته

شد. تربیت در دامن  های فقیران محله و شهرگسیل می به مقصد خانه

که او به موازات فعالیت شخصی اقتصادی  ردک دری اقتضاء میچنین ما

این خاطره هم از  .از امور فرهنگی، اجتماعی و سیاسی نیز غافل نباشد

استاد محمد رضا حکیمی جالب است تا بدانیم بیرون از عرصۀ اقتصاد 

یکی از مهندسان کارخانه »هم چقدر نگاه ها به او مثبت بوده است: 

نسب زند. عالی الی مینسب، زیر گوش کارگر کم سن و سعالی

دانید که از  گوید: شما می خواند و می مهندس را به دفتر خود فرامی

ریزد. اما دستی که زیرگوش کارگر  های شما برای من طال می پنجه

بزند برای من ارزش ندارد. حساب تان را تصفیه کنید. از فردا تشریف 

 «نیاورید.
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زاده اعظم قلیمهندس  ایزندگی حرفه شرح مختصر

 1اشاپ

 تقریباً. آموختم خانه درمکتب را ابتدایی سواد. هستم 5854 متولّد

و در دبستان تربیت )با مدیریت آقای  آمدم بابل به که بودم ساله 58

نام کردم و از همان روز اوّل رفتم کالس پنجم نشستم.  صابری( ثبت

کردیم. از  نقلیه نداشتیم و با اسب رفت و آمد می ۀما آن موقع وسیل

ماندیم تا شب عید.  قدر در شهر می آمدیم، آن مهرماه که به بابل می

جادّه نداشتیم و برای رفت و آمد از کنار سجّادرود )سجرو ( عبور 

 کردیم. می

ماجرای درس خواندن من طوالنی است. کالس هفت را در 

صورت  را به تا کالس نهم سیکل اوّل ۀدبیرستان شاهپور بودم. بقیّ

بعد به بابل برگشتم و کالس دهم و یازدهم را در  شبانه در قم خواندم.

عمومی ریاضی دبیرستان قنّاد ادامه دادم. سال ششم را آمدم  ۀرشت

 (5884-81ریاضی دبیرستان مروی شدم ) ۀآموز رشت تهران و دانش

 و بعد از آن هم وارد دانشگاه تهران شدم.

ام جزو دانشجویان ممتاز دانشکده  ر طول تحصیالت دانشگاهید

 ۀسال موفّق شدم در رشت 4گرفتم. بعد از  بودم و معموالً بورس می

 مهندسی شیمی فوق لیسانس بگیرم.

 

 
                                                      

برگرفته از نوشتۀ علیرضا شهیری طبرستانی در سایت بندپی، سجرو  1
(ttp://galiact.blogfa.com/post/79h.) 

http://galiact.blogfa.com/post/79
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 فعالیت من در دانشگاه و صنعت 

 سال  .کردم می تدریس تهران دانشگاه در 5842 سال اواسط از

 با مشارکت ضمن من. شد شروع زیرزمینی فعّالیتهای کم کم 5848

 به طالقانی، اهللمرحوم آیت تشویق با روزها همان از انقالبی، دوستان

 باید خودمان بودم معتقد. افتادم گری ریخته شرکت یک تأسیس فکر

 عوب غربیها شویم.مر نباید و باشیم خلّاق و مُبدع

 .زنیم می حرف فقط مسلمانها ما طالقانی، اهلل آیت مرحوم قول به 

 برای 5846 سال در که ای اساسنامه در خاطر همین به  .کرد کار باید

 نکنیم، وارد را آالت ماشین که کردیم قرار و قول ایرفو نوشتیم، شرکت

 گری ریخته و سازی ماشین طرّاحی، و کنیم بومی را تکنولوژی خودمان

 شدم.های ما باشد. من از همان اوّل مدیرعامل  جزو برنامه

گری، حرارتی و  سال در صنایع ریخته 41شرکت ایرفو حدود 

عنوان واحد  به 31و  71، 73سازی تجربه دارد و در سالهای  ماشین

 و ISO9001 ی کشوری انتخاب شده و دارای گواهینامه ۀنمون

 .است کشوری تقدیر لوح چندین از برخوردار و ایران ملّی گواهینامۀ

ج چدنی یشوفاژ سانترال، پک دیگ چدنیمحصوالت این شرکت 

انواع یخچال فریزر، لوله و اتّصاالت چدنی ی، شوفاژ دیواری و زمین

فاضالب، رادیاتور آلومینیومی، قطعات چدنی سنگین صنعتی و طرّاحی 

نفر کارگر و کارمند در  811تعداد  .باشدمی سازی خطوط تولید ماشین

 این شرکت مشغول به کار هستند.

. یادم توکّل و کوشی سخت، تعقّلچیز است:  8رمز موفّقیتم در 

کاری که  ۀآید از ادام آید از کار کردن خسته شده باشم. یادم نمی نمی
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باشم. شک برایم معنا ندارد. بنظر من انسان   ام، ناامید شده اراده کرده

ـ  کوشی سخت و تدبّر، تعقّل ،توکّلتواند با  می مشـکالت   ۀبر کلّی

 و یـأس  هرگـز  کـه  اسـت  ایـن  عزیـز  جوانان به ام توصیه آید. ئقفا

 و خداوند با اتّکال به و امید با همیشه و ندهند راه خود به ناامیدی

نظـر از درآمـدهای    کار قرار گیرند و صرف آن خدمت در وجود تمام با

 باشند. قانعاند،  ای که کسب کرده عادی و تجربه

ای راهنمـایی، در  مدرسـه  یکی از فعالیتهای اجتماعی من ساختن

هنوز دایر اسـت و   بود که« اسالمی ۀمهدی»زادگاهم)پاشا امیر( به نام 

 رود. شمار میبدیرینه و پربرکت منطقه  ۀاز مدارس باسابق

 

 

سال است که هر  61این کارآفرین پرافتخار در ایران، 

 حرکت، برکت، خلّاقیت و توکّل است.  روزش
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 وحید مرادی مهندس ایحرفهشرح مختصر زندگی 

در جوار حرم حضرت  5846در روز بیست و یکم اردیبهشت ماه  

دانیال علیه السالم در شهر شوش به دنیا آمدم . قبل از دبستان  ما به 

های سازمانی کارخانه نیشکر هفت تپه نقل مکان کردیم و دوران خانه

زندگی ما در هفت توان گفت که دبستان را در هفت تپه گذراندم. می

تپه تقریباٌ رویایی بود چون عالوه بر محیط امن زندگی همه امکانات 

-از زمین ،برای گذراندن اوقات فراغت به صورت رایگان وجود داشت

های بازی، امکانات ورزشی، استخر گرفته تا کتابخانه و ... برای همین 

به خاطر  ام. ولیهای ورزشی را آزمایش کردهمن تقریباً اکثر رشته

مقام دوم  5815تر بودم به طوریکه در سال عالقه به شنا در آن موفق

 گران استان تهران را کسب کردم.شنا

با شروع جنگ و همزمانی بازنشتگی پدرم ما به اراک رفتیم و  

سال پایانی دوره راهنمایی را در مدرسه دکتر حسابی اراک گذراندم. 

السالم دیپلم ریاضی فیزک را کسب بن ابیطالب علیهاز دبیرستان علی

در رشته مهندسی شیمی صنایع پاالیش  5864کرده و در همان سال، 

لذا از هجده سالگی ساکن تهران شدم.  ،دانشگاه شریف قبول شدم

دوران دانشجویی من مصادف با جنگ تحمیلی بود، به همین دلیل به 

تلخ و  تناوب در این دوران به مناطق جنگی اعزام شدم. تجربیات

ها بود، برای من بسیار ارزشمند است شیرینی که حاصل این موقعیت

 و در ادامه زندگیم تأثیر زیادی داشته است.
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 فعالیت در دانشگاه و صنعت 

-از دانشگاه فارغ التحصیل شده و در مقطع فوق 5861در سال 

لیسانس در همان دانشگاه شروع به تحصیل نمودم. پایان سال 

زندگی مشترکم نیز بود، بنابراین از انجام کارهای متفرقه آغاز  5861

آهن به سمت کار دائمی رفتم. اولین کار رسمی را در کارخانجات راه

آغاز کردم که تحت مدیریت یکی از فارغ التحصیالن دانشگاه شریف 

بود. برای اولین کار بررسی فیلترهای روغن ساخت داخل لکوموتیوها 

پرده شد. من چند عدد از فیلترهای مصرف که مشکل داشت به من س

شده را باز کردم و مشکل ساختاری آن را به همراه پیشنهاد رفع عیب 

در گزارشی مصور برای مدیر مربوطه ارسال نمودم که بالفاصله 

آهن ارسال شد. برهمین اساس فیلترهای گزارش برای مدیرعامل راه

تا االن هم آن جدید را با همکاری یک شرکت داخلی ساختیم که 

دهد. این موفقیت باعث شد تا شرکت به تولید همین فیلترها ادامه می

اعتماد مجموعه را جلب نمایم و بتوانم در ساخت فیلترهای توربوشارژ 

دیزل که تکنولوژی سطح باالیی دارند، در داخل کشور نیز نقش مهمی 

طعات و را ایفا نمایم. در مدت چهار سالی که در این مجموعه بودم ق

مواد مختلفی را در داخل تولید کردیم و جایگزین محصوالت خارجی 

نمودیم. الزم به ذکر است که متأسفانه در این جور کارها معموالً 

شود که اگر کمک پروردگار نباشد پیشنهادهای نادرستی هم مطرح می

حرام شده بلکه  سان آلوده شود نه تنها مال حاللشو خدای ناکرده ان

شود و خدا را شکر که خداوند اش برداشته میز از زندگیبرکت نی

 مهربان من را از این مسائل حفظ فرمود.
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آهن برای تولید داخلی و نیز  با توجه به نحوه انجام کار در راه 

عالقه شخصی ترجیح دادم در رشته مهندسی صنایع ادامه تحصیل 

صنعتی  لیسانس مهندسی صنایع در دانشگاهبدهم بنابراین در فوق

شود به شریف ادامه تحصیل دادم.  از آنجا که کار خوب گم نمی

گستر رفتم. آهن به شرکت سازه دعوت یکی از همکاران سابقم در راه

های در آنجا با کمک همکاران سازمان ارزیابی و ارتقای شرکت

مهندسی و تولیدی مرتبط با شرکت سایپا را راه اندازی کردیم تا در 

مؤثر  افرادی های تولید قطعهیستمی و فنی شرکتارتقا کیفی، س

شرکت در سرتاسر ایران  مورد  111باشیم. طی این فعالیت  تقریباً 

بازدید و ارزیابی اینجانب قرار گرفت. سپس در قسمت فروش 

گستر به کار مشغول شدم و با کمک همکاران ارتباط شرکت سازه

به دعوت همکاران، فروش با سایپا را مکانیزه نمودیم. پس از آن 

برای مدیریت سیستمها در شرکت رایان سایپا، به آنجا رفتم که در 

آنجا اولین سیستم لیزینگ را راه اندازی کردیم. بعد از آن به شرکت 

های بهبود سیستمها مشغول ها و فعالیتسایپا منتقل شده و در پروژه

کردم تا می به کار شدم. در این بین نیز تا آنجا که مقدورم بود تالش

تجربیات و دانش کسب شده را به صورت برگزاری کالس و آموزش 

مندان قرار دهم. در حال حاضر هم به عنوان در شرکت در اختیار عالقه

 مشاور پروژه و سیستم در خدمت صنعت و تولید هستم.

عطای موهبت ا را برایخداوند متعال در انتها الزم است 

که به من عنایت فرموده  آسایش زندگی همراه با آرامش و

و  را مرهون لطف الهی هاموفقیتاین نمایم. من  سپاسگزاری
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توجه به حالل و و  عالقه به یادگیری، توفیق توکل به خدا

ام این همواره سعی داشتهیاری الهی دانم و با در کار می حرام

 سخن را در ارتباط با اطرافیان رعایت کنم. 

 

 

 پسندی برای دیگران هم بپسندهرچه برای خودت می

 هم نپسند پسندی برای دیگرانو هرچه برای خودت نمی
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 1بیمحمدمهدی نای دکتر ایشرح مختصر زندگی حرفه

در شهرستان قزوین  5846محمدمهدی نایبی در اردیبهشت 

دیده به جهان گشود. وی تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در همین 

 5868تمام مقاطع تحصیلی رتبه اول بود. در سال شهر گذراند و در 

در هفده سالگی دیپلم ریاضی فیزیک را از دبیرستان پاسداران قزوین 

 2اخذ کرد و در همین سال موفق به کسب رتبه اول کنکور در منطقه 

شد. وی از دوره راهنمایی عالقه بسیاری به ساخت مدارات 

-به این امر اختصاص میالکترونیکی داشت و قسمتی از وقت خود را 

وارد رشته مهندسی الکترونیک دانشگاه  5868لذا در سال  .داد

با کسب رتبه اول، فارغ التحصیل  5867صنعتی شریف شد و در سال 

شده و وارد مقطع کارشناسی ارشد الکترونیک همین دانشگاه گردید. 

 با کسب رتبه اول، فارغ التحصیل و وارد تنها دوره 5861وی در سال 

درکشور تنها در دانشگاه تربیت  5861دکترای مخابرات که در سال 

سالگی به  26در  5872مدرس وجود داشت، گردید. او در بهمن 

التحصیل دکترای مهندسی مخابرات کشور از رساله عنوان اولین فارغ

دکترای خود که با راهنمایی دکتر محمدرضا عارف انجام شده بود در 

دفاع کرد و  ،عالی، دکتر هاشمی گلپایگانیحضور وزیر وقت آموزش 

 با کسب رتبه اول دانشگاه، فارغ التحصیل گردید.
 

 در دانشگاه و صنعت  بیمحمد مهدی نای دکترفعالیتهای 
ی در تمام طول تحصیل در دوره کارشناسی و کارشناسی بدکتر نای

های ارشد، در جهاد دانشگاهی صنعتی شریف به انجام پروژه

                                                      
 برگرفته از نوشتۀ خود ایشان 1
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برای جنگ تحمیلی اشتغال داشت و به عنوان یکی از الکترونیکی 

ارکان جهاد شریف لوح افتخار دریافت کرد. وی در طول تحصیل در 

های دوره دکترا نیز در پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی در پروژه

کرد. پروژه لیسانس، رساله ارشد و دفاعی کشور، ایفای نقش می

رادار بوده که حاصل همزمان رساله دکترای ایشان همگی در زمینه 

 شدن عمده دوره تحصیالتش با ایام جنگ تحمیلی است.

به عضویت هیأت علمی  5878دکتر نایبی از تابستان سال 

سال به رتیه  4دانشگاه صنعتی شریف درآمد و موفق شد در طی 

سالگی( به  رتبه  86سال)یعنی در  1دانشیاری و سپس در طی 

د آزمایشگاه رادار و جنگ الکترونیک در استادی ارتقاء یابد. ایجا

دانشکده برق شریف از جمله خدمات وی بوده است. همچنین 

، جنگ 5تدریس درس تئوری آشکارسازی، جنگ الکترونیک 

،  سیستمهای پدافند هوایی برای اولین بار توسط وی در 2الکترونیک 

 این دانشگاه صورت گرفته است. 

مهندسی دانشجویی دانشکده معاون  5876تا  5874وی از سال 

برق شریف بود و نقش مؤثری در توسعه مجله برق شریف و ایجاد 

در دانشگاه  IEEE 5کانون علمی فرهنگی رسانا و شاخه دانشجویی 

 شریف داشت.

در صنایع شهید باقری)گروه موشکی  5878دکتر نایبی از سال 

هدایت و  گذاران بخشوزارت دفاع( مشغول به کار بود و یکی از پایه
                                                      

1 IEEE مخفف The Institute of Electrical and Electronics Engineers .نجمن مهندسان ا
 111هیزار عضیو در بییش از  411این سازمان با بییش از . برق و الکترونیک است

ای دیگری است که از سازمان حرفهاز هر ء ر جهان، دارای بیشترین شمار اعضاکشو
 .هزار عضو آن دانشجو هستند 18این میان بیش از 
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کنترل صنایع شهید باقری است که مدتی مدیریت بخش هدایت و 

کنترل و سپس مدیریت بخش پایگاه زمینی این صنعت را نیز برعهده 

 داشته است.

ش در به همراه تعدادی از همکاران سابقوی  5876از اواخر سال 

صنایع شهید باقری و جهاد دانشگاهی شریف و پژوهشگاه علوم و 

گذاری شرکت رستافن ارتباط  کرد که فاعی، اقدام به پایهتکنولوژی د

در حال حاضر یکی از بزرگترین شرکتهای دانش بنیان کشور و یکی 

از بزرگترین شرکتهای خصوصی دفاعی کشور است. از جمله 

شرکتهای متعدد دیگری که وی نقشی در تأسیس و یا توسعه آنها 

ی از بزرگترین سازندگان خاور)یکداشته است می توان از فناوری موج

محصوالت برودکست در کشور که چندین بار برنده جایزه خوارزمی 

الملل، بیناپرداز شده است(، مقتدر، نوین فراموج، پارس سل بین

 شرق، پارس سامان، صباسل، و رهاورد نام برد.

به عنوان کارآفرین نمونه کشوری  5831دکتر نایبی در سال 

موفق به کسب عنوان  5812شد و در سال  توسط وزارت کار برگزیده

مهندس برجسته کشور از سوی فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی 

به عنوان مدیر منتخب اقتصاد مقاومتی  5814ایران گردید و در سال 

توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری 

 برگزیده شد.

 5831و در سال اولین کنفرانس رادار کشور  5833وی در سال 

کمیته دائمی  5816اولین کنفرانس جنگ الکترونیک کشور و در سال 

 های مراقبتی ایران را پایه گذاری کرد.کنفرانس رادار و سامانه

 

 فعالیتهای ارزشمند اجتماعی 
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اقدام به تأسیس مؤسسه خیریه  5811دکتر نایبی از حدود سال 

توسعه علوم انسانی در حامی علوم انسانی نمود که تالش دارد به 

های مرتبط با حکمرانی کمک نماید. همچنین  کشور به ویژه در زمینه

 باشد.وی یکی از اعضای هیأت امنای خیریه فردای سبز می

شروع  5816دکتر نایبی عالوه بر درسهای مهندسی برق، از سال 

شروع به تدریس  5811به تدریس درس اخالق مهندسی و از سال 

دگی در دانشگاه صنعتی شریف نموده است. وی سابقه درس آیین زن

سیر در تفادبیات عرب، فقه، اصول، فلسفه، و  تحصیالت حوزوی در

 قزوین، تهران و قم را نیز در کارنامه خود دارد.
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ای مهندس حیدر علی شرح مختصر زندگی حرفه

 هاشمی

شهرستان قوچان/ استان خراسان رضوی هستم.   در 5846متولد 

دوران ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان خود را در شهرستان قوچان 

گذراندم. مدرک کارشناسی خود را از دانشگاه فردوسی مشهد و 

مدرک کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه 

 صنعتی شریف اخذ نمودم.

 

  تجارب کاری و شغلی من

آید از زمان طفولیت حتی یک روز بدون کار بوده باشم، یادم نمی

م اما کار رسمی و دولتی خودم را از سال ههمیشه مشغول به کار بود

و همزمان با تحصیالت کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی  5875

 شریف آغاز کردم.

-بدلیل آنکه ماهیت رشته مهندسی صنایع اینگونه است که روش

بخشد، لذا ود در کار را بررسی کرده سپس آنها را بهبود میهای موج

-پس از ایجاد بهبود در هر کاری، فعالیت دیگری را بالفاصله آغاز می

سال سابقه شغلی خودم در مراکز  23کردم. به همین دلیل طی 

 ام.مختلفی مشغول به کار بوده

 سال از فعالیتهای شغلی من به اجرای کارهایی مانند 58حدود 

های توجیهی در زمینه انواع کنترل پروژه طرحهای عمرانی، تهیه طرح

ریزی، های انجام کار، برنامهحمل و نقل، ساماندهی و بهبود روش

های ریزی اجرای پروژهمدیریت سیستمهای مکانیزه، مدیریت برنامه
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بندری و .. . در سازمانهایی مانند وزارت راه و ترابری، سازمان حمل و 

گستر سایپا، سازمان بنادر و دریانوردی و . . . اد، شرکت سازهنقل بنی

 سپری شد.

مشاور مدیر عامل بانک صنعت و معدن یکی دیگر از سمتهای من 

بود که در آن کار مدیریت منابع انسانی، سیستمهای اطالعاتی، 

ها را برعهده داشتم. در همانجا به اتفاق العملها و آیین نامهدستور

رادنیا)مدیرعامل بانک صنعت و معدن( تغییراتی بنیادی جناب مهندس 

در بانک ایجاد کردیم که اینکار باعث شد تا مسئله زیان انباشته بانک 

 بکلی برطرف گرددو بانک به سوددهی برسد.

ها در زمینه پس از آن بدلیل مطرح کردن طرح هدفمندی یارانه

ی ایران رفتم نان در دولت وقت به مرکز غالت شرکت بازرگانی دولت

تا این طرح را با کمک آن شرکت به اجرا بگذارم. اجرای این طرح 

جویی ساالنه در مصرف گندم میلیون تن صرفه 6باعث شد حداقل 

 بوجود آید.

بعد از آن مدیرعامل شرکت توسعه صنایع خودرو)اِتکو( شدم. این 

شرکت بصورت مشترک متعلق به ایران خودرو و سایپا بود. در آنجا 

اندازی کردیم و برای اولین بار در راه را خط تولید موتور سیکلت برقی

گذاری و توسط شهردار وقت ایران یک موتورسیکلت برقی شماره

 تهران رونمایی گردید. 

فعالیت خود را در بخش خصوصی آغاز کردم و هم  5814از سال 

اکنون بعنوان مدیر عامل شرکت خودروسازان راین مشغول به فعالیت 

 هستم. 
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ای و نحوه برخورد با مسائل و درخواستهای غیر حرفه

 غیر قانونی

خواهیم در شرکتها شروع نماییم و نیاز به تقریباً هر کاری را که می

های دولتی دارد، ناخودآگاه با این هایی از سازمانییدیهمجوزها و تأ

شویم و پیشنهادهایی بعضاً غیر قانونی به گونه مسائل مواجه می

این درخواستهای غیرموجه باعث آزار و اذیت . شودهمکاران من می

ایم که گردد. اما ما بنای کار خود را بر این گذاشتهدر مجموعه ما می

جلو برود و لذا این  ایقانونی و حرفهبصورت تمامی کارها 

افتیم و بعضاً پذیریم. البته که گاهی به زحمت میپیشنهادات را نمی

های زیادی به شود و هزینهتر میبرخی از فعالیتهای ما بسیار طوالنی

 بخشراه درست و نجاتکنم گردد ولی من فکر میما تحمیل می

ی نکرده به کسی رشوه ندهیم و همین است که به هیچ عنوان خدا

آمده، بابت برخی از فعالیتها رشوه نگیریم. چون این در قرآن هم 

ست و طبیعتاً کاری که به این شکل انجام شود آخر و عاقبت مذموم ا

های نامناسب خوبی نخواهد داشت. بنظر من سازمانهایی که از شیوه

دچار مسائل  برند بعد از مدتیو غیر قانونی کار خود را پیش می

 شوند.تری میپیچیده

ای کنم عامل اصلی رشد مسائل غیرقانونی و غیرحرفهمن فکر می

در کشور ما این است که شرکتها در برابر اینگونه پیشنهادات مقاومت 

برند. اگر همه شرکتها کنند و از این طرق کار خود را پیش مینمی

کم میزان نمایند کممدتی در برابر پیشنهاداتی از این نوع مقاومت 

، ترای سالمجامعهیابند و ما میتوانیم اینگونه پیشنهادات کاهش می
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 داشته باشیم. شادتریو  ترموفق

داشته  بدون دغدغهو  زندگی سالمبنظر من اگر بخواهیم یک 

در کار از ابتدا  اصول اخالقیباشیم باید مسیر درست را برویم. اگر 

های بسیار رعایت اخالق بعداً آسیبرعایت نشود، آثار این عدم 

مطمئناً »تری را به سازمان و خود شخص تحمیل خواهد کرد. جدی

راه پیروزی و راه موفقیت همین است که اصل بر درستی و 

 .«راستی باشد

در زندگی دارم، حاصل همین  رضایتیو  آرامش هم اکنون اگر

شغلی من الخصوص موضوعات تصمیم در تمامی مسائل زندگیم علی

ام فراهم است و است. الحمداهلل همه چیز در زندگی من و خانواده

 شاکرطبیعتاً این روش به من بسیار کمک کرده است تا بتوانم خدا را 

تر خواهد بود اگر بجای متوسل شدن به روشهای باشم، خیال ما راحت

خداوند توکل به برای پیشبرد اهدافمان  یای و غیرقانونغیر حرفه

ای در کشور ما . گرچه هم اکنون مسائل و مشکالت پیچیدهیمنمای

ها، شرایط اقتصادی نسبتاً نامناسب، وجود دارد. از جمله تحریم

بیماری کرونا و . . . و مطمئناً رفع اینها نیاز به زحمات زیادی دارد اما 

نتایج به  درستیو  صداقت، پشتکار کنم همه اینها بافکر می

 «سید انشاهلل.خواهد ربسیار خوبی 
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 نامه علمی مختصر نویسندهزندگی
 ابتدائی، تحصیالت و متولد تهران در نژاد بهادری مهدی

 و رساند پایان به شهر این در را خود دانشگاهی و دبیرستانی

 از مکانیک مهندسی ی رشته در اول ی رتبه احراز با

 ی ادامه برای و التحصیل فارغ تهران دانشگاه فنی ی دانشکده

 .شد اعزام امریکا به تحصیل
 مکانیک مهندسی ی رشته در را خود تحصیالت نامبرده

 امریکا نوی ایلی دانشگاه از دکتری درجه اخذ به موفق 5848 سال در و داده ادامه

 در و مراجعه ایران به امـریکا میسوری دانشگاه در تدریس سال دو از پس و گردید

. عالوه بر این دو دانشگـاه، وی در شد تدریس به مشغول شیراز دانشگاه

 تویانست ودر امریکا،  واترلو و کالرکسون های ایالتی آریزونا و ایالتی کالیفرنیا  دانشگاه

 در پژوهشی مرکز دو و تهران در شریف صنعتی و کانادا در ویانتار ی دانشگاهتکنولوژ

 .است داشته اشتغال تحقیق و تدریس به نیز ایتالیا و اطریش

 و است ایران اسالمی جهوری علوم فرهنگستان پیوسته عضو نژاد بهادری دکتر

 استاد مکانیک، مهندسی ی برجسته استاد ترتیب به 5831 تا 5831 های سال در

 واستاد کشور ی نمونه استاد شریف، صنعتی دانشگاه ی نمونه گر پژوهش و برجسته

 به بنا 5831 سال در و بوده ماندگار ی چهره و ایران مکانیک مهندسی ی برجسته

 .گـردید اعطا او به کشـور دانـش اول ی درجه نشان علوم، فرهنگستان پیشنهاد

کاربردهای انرژی  مکانیک، مهندسـی در متعددی آثار شش اختراع و دارای دهنامبر

 سرمایش و تهویه»خورشیدی و سرمایش سنتی در ایران بوده و نویسنده کتابهای 

که در  )با مشارکت آقای دکتر محمود یعقوبی( «ایران سنتی ساختمانهای در طبیعی

صنعتی شریف، دانشگاه تهران،  به عنوان کتاب سال توسط دانشگاه 5831سال 

 بادگیر،»و  امیرکبیر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی انتخاب گردید صنعتی دانشگاه

)با مشارکت آقای « رانیا در یسنت و یعیطب یساز خی» و« ایران مهندسی شاهکار

  .اندکه این دو کتاب به زبان انگلیسی نیز منتشر شده باشدمیعلیرضا دهقانی(  دکتر

 و یمهندس اخالق» و« حاضر امام)ع( مهدی» یی کتابها وی نویسنده نیهمچن

« زندگی و شادی» و« زندگی دانشگاه»های  که دوبار، و کتاب است« اخالق یمهندس

 در انگلیسی های زبان به . دو کتاب اخیراندشده چاپ تهران در ربا چهار کدام هر که

 «زندگی گاهـدانش». کتاب نداهشد منتشر زین اسپانیا و آرژانتین در اسپانیایی و امریکا

 .است رسیده چاپ به امریکا در نیز بریل خط به انگلیسی زبان به
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