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 لطفا در مورد سوابق خود توضيح دهيد -سوال اول

خود را تاا  يلياحل تحصمر زد هستم.يدر شهرستان  1343ماه ياء متولد دينجانب محمد صالح اوليا

 يمات اسالميدر مدرسه تعل ييراهنما ،ابانتدر دبستان  ييمرحله ابتدا زد گذراندم.يپلم در يمقطع د

 يليت تحصايوضاع زد بودند.يمدارس ممتاز  از يرستان زرگران که همگيرستان در دبيو دب يرمضان

ن يباً اوليکه تقر 62در سال  .مبرتر را داشت ياً رتبه هاکه اکثرين دوره خوب بود به طوريمن هم در ا

 يع در دانشاگاه صانعتيصانا يم در رشاته مهندساموفق شد دانشگاهها بود ييکنکور بعد از بازگشا

 يباود وحتانع اصالً شناخته شاده يرشته صناد که در آن موقع يجالب است بدان ف قبول شوم.يشر

دانشاگاهها  ياد شناخته نشده بود چون مادتيمان زيها يمدوره اههم براي ف يشر يدانشگاه صنعت

نکه برادران من دانشاجو بودناد تاا يخاطر اب يولنشده بود  مشخص ل بودند و هنوز سوابق آنهايطتع

 اوضاع رشته ها و دانشگاهها اطالع داشتم. از يحد

شتربه آن عالقه مند يج بيبتدر يد و ابهام شروع کردم وليترد يع را با مقداريبه هر صورت رشته صنا

 م کاهيچهار نفر باود 62يهاين وروديدر ب جامعه است. يبرا يفيدواحساس کردم که رشته مشدم 

 م.يه داشتينسبت به بق يبهتر يت درسيم و وضعيشتر با هم بوديم و بيگرفت يه مژمعموالً با هم پرو

االن  م.يدا کنيبه مطالب پ يشتريشد تسلط ب يو باعث مد بود يمف يليم خيبا هم داشتکه  يمباحث

دانشگاه آزاد  يکير و يرکبيدر دانشگاه ام يکيکاست يدر آمر يکيهر چهار نفر استاد دانشگاه هستند 

 هستم. يزدو من هم که در 

ر متمرکز باود و مان يکه در آن موقع غع شرکت کردم يارشد صنا ين کارشناسدر آزمو 66در سال 

 ف اداماه دادم.ياصفهان قبول شدم که در همان شر يعلم و صنعت و صنعت ف،يشر يدر دانشگاهها

حرفاه  يتهاايکار شدم و عمالً فعالف به يشر يصنعت يوقت در جهاد دانشگاه هميهمزمان بصورت ن

 يصانعت يهااژه بود و باعث شد در پرو يکه تجربه خوبرا در آنجا شروع کردم ع يصنا يمهندس يا

ت يفينه کنترل کيک کتاب در زميف ياز همکاران، ترجمه و تأل يکيدر کنار آن باتفاق  ر شوم.يدرگ

 د چاپ شده است.يار تجدب م که مورد استقبال قرار گرفت و تابحال چنديرا انجام داد

ضمن اينکاه رتباه اول در گاراي   درآزمون اعزام به خارج شرکت کردم که قبول شدم 68در سال 

و پس  زد بگذرانميانشگاه در دخود را  يطرح سربازابتدا ح دادم يترج يول سيستمها را بدست آوردم.

کاه البتاه  زد شدميوارد دانشگاه  69در سال  اعزام شدم. به خارج 72عمالً در سال  يقبولتمديد از 

ت يادر همان موقع ترجمه کتاب احتمال و آمار را شروع کردم که با حما ع نداشت.يهنوز رشته صنا

 يبود که آقاا 69فکر کنم در اواخر سال  چاپ شد. يدکتر شاه  س وقت آنيدانشگاه و بخصوص رئ

 يرياگيع را پيشاته صانار يراه اندازم ين باعث شد بتوانيزد آمدند و ايز به دانشگاه يدکتر وحدت ن

 يت مهميفقن مويع وارد دانشگاه شدند و ايان صناين دانشجوياول 70م که خوشبختانه در سال يکن

ن رشاته را راه ياه اباود  کا ين دانشگاه شهرستانيزد دوميدانشگاه  اصفهان يبود چون بعد از صنعت



( هام کاه ابتادا در يه و دکتر مدرس )ترکيان دکتر صادقيکرد. الزم به ذکر است که آقا يم يانداز

ن چهاار نفار دانشاکده ياع نق  داشتند و در واقع با ايرشته صنا يبرق بودند در راه انداز دانشکده

 شروع به کار کرد.

ت و يافيت کيرينه ماديرمنگام رفتم و در زميدانشگاه ب-ل به انگلستانيادامه تحص يبرا 72در سال 

وفاق باه اخاذ م 75تااً در ساال يکه نهاکردم کار  ييگرا يمشتربطور مشخص تر مباحث مرتبط با 

مقاله در  2مقاله در مجالت معتبر و  3 ن مدت خوشبختانه موفق به انتشاريدر ا مدرک دکترا شدم.

 شد. يمحسوب م يان دکترا عملکرد خوبير دانشجويکه نسبت به سا شدم ين الملليب يکنفرانس ها

ت دانشکده به مان واگاذار يزد برگشتم که در همان ابتدا مسئوليه الت به دانشگايبعد از اتمام تحص

ن يدر دانشگاه و خارج از دانشگاه شدم. اگر چه امختلف  يياجرا يتهامسئولير يشد و بعد از آن درگ

کاه  يدر مجموع به خاطر اثراتا يدور نگه داشت ول يعلم يتهايمرا از فعال يمقدار عمال تهايمسئول

کاه  يت من در پارک علم و فناورينها مسئولين ايهستم. در ب يت از آن راضکنم داشته اس يفکر م

هم در سطح استان هام  رگذار بوده است،يشتر از همه تاأثيکنم ب يد فکر ميسال طول کش 6حدود 

منطقاه غارب  يعلما يت پارکهاايسال مسئول 2. از جمله ين الملليو هم در سطح ب يدر سطح مل

 شد. يزد محسوب مي يپارک فناور يبرا يتيکه موفق نجانب واگذار شديبه اا يآس

 يج خوبيکنم نتا يبوده ام که فکر ماستاني و دانشگاهي  ،مليچند طرح  يهم مجر يوهشژاز نظر پ

بعناوان  80و در ساال عضو هيات علمي برجستة دانشاگاه يازد بعنوان  1379در سال داشته است. 

کاه  يوهشاژو پ يآموزشا يتهايبا توجه به فعال 80در سال انتخاب شدم. پژوهشگر تالشگر دانشگاه 

  !ن مرتبه در جا زده اميدا کنم که البته تاکنون در ايارتقا پ ياريداشتم توانستم به مرتبه دانش

 

 

 در مورد جايگاه دانشكده در كشور چه نظري داريد؟ -سوال دوم

دارد کاه در  يان آن بساتگين دانشاجويد و همچنايت و اعتبار دانشکده ها عمدتاً به اسااتيفيکاوالً 

م يم و چاه نخاواهيالبته چه بخواه .ن دانشکده در کشور خوب استيت ايکنم وضع يمجموع فکر م

ن يدر با يولاکناد  يار ساخت مايدارند که رقابت با آنها را بس يت ممتازيتهران وضع يدانشگاهها

چ وجاه يلبته به ها .ت ما خوب استيتهران وضع يدانشگاهها يبعض يشهرستان و حت يدانشگاهها

م در يدارد. اگار بتاوان يبه تالش همه ما بستگ يادين تا حد زيو ام يباش يد از وضع موجود راضينبا

ن موضاوعات ياا يان رويد و هام دانشاجويم و هم اساتيبشومتمرکز دو موضوع  يکي يرو دانشکده

و هاا برجساته شاود  نهين زمين امکان وجود دارد که دانشکده در ايتر کار کنند ا يبصورت تخصص

موضاوعات  يگفتن داشاته باشاد وگرناه اگار تالشاها رو يبرا يهم حرف ين الملليدر سطح ب يحت

 رممکن است.يباً غيم برجسته شدن تقريکه دار يرو و امکاناتيمختلف پخ  شود با ن

ان يد و دانشاجوياساات عامالد عار  کانم کاه هماان دو ياگران هام بايت ديدر مورد عوامل موفق

باه  يهم مهام اسات ولا يو نرم افزار ، کارگاهييشگاهيالبته امکانات آزما .ن عوامل هستنديترمهم

ت و نقا  ياکناد. موفق ير امکاناات را هام جاذب مايخودبخود ساا يقو يانسان يروياعتقاد من ن



کنند و به اصطالح  يمعتبر چاپ م است که در مجالت يموفق معموالً در تعداد مقاالت يدانشکده ها

که  ييبه خصوص قراردادها يقاتيتحق ي. در کنار آن حجم قرارداد هاد علم دارندير تولکه د يسهم

دانشکده در جامعاه  ير گذاريت دارد چون نشان دهنده تاثياهم يليشوند هم خ يبا صنعت بسته م

ت ياکاه نشاان دهناده موفق يگاريار ديارا معياا ناه  اخيام يعمل هستبال ا عالم ين که آياست و ا

الن دانشاگاه يکه فارغ التحصا ين معنيآن است. بد ينيزان کار آفريدانشکده ها شده مدانشگاهها و 

را باه يد که خوشبختانه اخنجاد کنيا يد و حرفه اند خود وارد عرصه کسب و کار شونتوان يچقدر م

ن جهت در حال رشد بوده و ما االن در پارک علم يما از ا الن يت فارغ التحصيرسد که وضع ينظر م

 ل شده است. يع تشکيالن صنايم که از فارغ التحصيچند شرکت دار يورو فنا

ط کار را برطرف کنند ياز محيالن دانشگاه در موقع کار چقدر بتوانند نينکه فارغ التحصيا ،نير از ايغ

الن يم خوشبختانه فارغ التحصيکه داشته ااساس بازخورهايي  رسد بر يت دارد که به نظر ميهم اهم

بازر   يالن ما هم اکنون در کار خانه هااياز فارغ التحص ياديداشته اند. تعداد ز يبما عملکرد خو

م و در ماورد ياکاه داشاته ا يکاار آماوز يد هااياکشور جذب شده اند و منشا اثر هستند. در بازد

ت ماا ير دانشاگاهها وضاعيسه باا ساايرسد در مقا يم به نظر ميکن يان سوال ميدانشجو يتوانمند

  خوب است.نسبتا 

 

  با توجه به موفقيتهايي كه داشته ايد چه توصيه هايي به دانشجويان داريد؟ -سوال سوم

ن يتار يشاه اصالين دو محاور هميا همايان طور باشد. ثانيدوارم همياوال از لطف شما ممنونم و ام

ما  يگريکند و د يم رون خوديبه جهان ب طرا مسل ما يکيعلم و اخالق.  يعنيه من بوده است يتوص

بااال تار از آن تي يم ماوفقياست که اگر هر دو را داشته باش يعيو طب خود،مسلط به جهان درون  را

ده آل و دور از دساترس ياا يلايد خين موضوع را نبايم ايکن ييگو يم کليست. اگر نخواهيمتصور ن

 نستندا نيم ارزش دارد و ايبدان يشتريز بيم هر روز چيکن ينه علم همان قدر که سعيم. در زميبدان

ماا  يصصاخباا رشاته ت مرتبط  پا افتاده و روزمره باشد و البته يپظاهرا مسائل  تواند در مورد يم

 باشد. 

ن موضاوع يکنم مهمتر يکوچک شروع کرد. من فکر م يد از قدمهاينطور بايدر مورد اخالق هم هم

 م،ييگو ينها دروغ نمم به آيگران ارزش قائل باشيد يگران است. اگر براياحترام به د ،ن ارتباطيدر ا

 يگر به دنبال آن ميد ياز ارزشها يليم و خيکن ياز نظرات آنها استفاده م م،يکن ير نميآنها را تحق

گران يم و احترام به ديهست ينقاط ضعف يست همه ما داراين ينيواقع ب ينف ين به معنيد. البته ايآ

دارد کاه  يالً هار کاس نقطاه قاوتاست که معمون اصل يرش ايست بلکه پذيدن آنها نيند يبه معن

 قرار داد. يو همفکر يهمکار يآن حساب کرد و آن را مبنا يبتوان رو

باه مباحاث  يان خودماان دارم کاه باه نحاويدانشاجو يکه بارا ينکته ا ،يه کلين توصيدر کنار ا

ل هادف يو تحصا يم در زنادگيکنا يد ساعينست که اوالً بايشود ا يع هم مربوط ميصنا يمهندس

 يفاياز بالتکل يلايم خياهداف کنا يک سريدن به ينقدر که خود را مکلف به رسيم. هميباشداشته 

 يچگونه انجام شاود البتاه جاا ينکه هدف گذاريشود. ا يو هرز رفتن ها کم م ها، يزگيانگ يب ها،



موفق است  يع موقعيک مهندس صناياً يار ارزشمند است. ثانينفس هدف داشتن بس يبحث دارد ول

 يلايخ يارتبااط يباشاد. مهارتهاا يک قويتواند فقط از نظر تئور يباشد نم يبعاد مختلفا يکه دار

ر ين نظار تاأثياما از ا ييم و توانايبا افراد مختلف ارتباط برقرار کند در کار يکه ما با  مهم است چرا

ع يصانا يمهندسا يتهااينطور. اکثر فعاليهم هم يميکار ت ييگذارد. توانا يت ما ميدر موفق ياديز

 يت در انجمنهاايافعال م.ياهم دار يمختلف درس يها ژهکه نمونه اش را در پرواست  يميبصورت ت

ن مهارتها را کسب کنند يتوانند ا يان باشد چون ميدانشجو يبرا يار خوبيتواند تجربه بس يم يعلم

هم  يکار يط هايابتدا با مح  ن خوب است از همانين فرصت را از دست بدهند. عالوه بر ايد ايو نبا

نرم  ينها مهارت هاير از ايغ ت دارد.ياهم يو کارآموز يدرس يهاژه ن راستا پرويکه در اآشنا شوند 

کرده است که الزم است از آن غفلات نکنناد چاون هام  پيدا تيع اهمين صنايمهندس يبرا يافزار

ب نارم افازار در قالا يم به نحويع با آن سر و کار داريصنا يکه در مهندس ييستمهاياکنون اکثر س

 م.يم حداقل با آنها کار کنيد بتوانين بايکند و بنابرا يدا ميت پينيع

آنهاا  ين دوره از زندگيدوارم ايکنم و ام يت ميموفق يان آرزويدانشجو يشما و همگ برايان يدر پا

 شوند واقعااً يل مياز دانشگاه فارغ التحص يکه وقتيت باشد به طوريو موفق يبالندگ ،همراه با تالش

     رشد کرده اند. يو اخالق ياحساس کنند که جند پله از نظر علم
 


