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  هاگشناد يگلاس هاجنپ تبسانم هب  هبحاصم

 

 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  طفي هاشمي يركيصسيد م:  مصاحبه كننده 

  آقاي دكتر كورش عشقي: مصاحبه شونده 

  .لطفا  يك بيوگرافي از خودتون بفرماييد بعد من در خدمتتون شما هستم:  هاشمي  

مدرك  .خيلي ممنونم  من كوروش عشقي استاد تمام پايه بيست و هفت رشته مهندسي صنايع هستم: دكتر عشقي  
.  اخذ نمودم 1997دكتري خود را در رشته مهندسي صنايع  گرايش مدلسازي رياضي از دانشگاه تورنتو در سال 

ر دانشگاههاي پلي تكنيك  و شريف را نيز د  مهندسي صنايع  و كارشناسي ارشد  همچنين  مدارك كارشناسي
و در مجموع سال است  كه به عنوان هيئت علمي در اين دانشكده  مشغول هستم  17مدت  .تهران اخذ نموده ام

   . مه املحق شد  هيات علميس پسبه عنوان دانشجو و هست كه به خانواده شريف   سال 25  حدود كه ميتوان گفت

آقاي دكتر در سالي كه وارد دانشگاه شديد وضعيت سيستم آموزشي سيستم فضاي : هاشمي  
  فيزيكي، امكانات  چه گونه  بود؟

سازمان سنجش   يسراسراولين سري دانشجويان  ارشد كه از طريق كنكوركه بعنوان  بود  1369سال   اواخر من از
وجود همچنان  مشكالت ناشي از جنگ ليو بود تمام شده  جنگ  تازهاون موقع .   .برگزار شد وارد دانشگاه شدم

 ودشدور كمي فضاي علمي  از امكاناتي كه داشت  و نه هااكتابخنقطه نظر     ازدانشگاه باعث شده بود كه داشت و 
  خواستندمي م ااگر هر كدكه   اساتيدي داشتيمهمه اين مشكالتي كه در اون مقاطع بود   طرف ديگر عليرغماز ولي 
اين در ن رغم بزنند اينها ابراي خودش ارستند بهترين امكانات و شرايط نامي تو  بروند خارج از كشور    زندگيبراي 

دوست  ار انمملكتش  آن و با همه اين كمبودها و گرفتاري ها و بحث هاي ناشي از جنگ و تبعات  ماندندكشور 
شده يكي از امروزه  معلم هاي ما شدند و دانشگاه رو سر پا نگه داشتند و شرايط فعلي اين دانشگاه كه و  داشتند و
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شرايط خيلي نسبت به االن متفاوت   بهرحال .  انهاست ايثار مديون   بدون شكبهترين دانشگاه هاي خوب كشور 
    .سختي بود خيليواقعا شرايط  كه شايد از مصاحبه بقيه عزيزان هم شنيده باشيد وبود 

  

  در ابتدا با چه مسائل و مشكالتي مواجه بوديد در سالي كه وارد شديد دانشگاه؟: هاشمي 

  به عنوان دانشجو؟: دكتر عشقي  

  به عنوان دانشجو و يا به عنوان استاد؟: هاشمي 

به  مربوط قديمي و   آن  يكتابهاهمه و  به روز نشده بود انه ها كتابخزمان يادم هست كه كه  اون همانطور كه گفتم
متاسفانه به دليل و و اين چيزها بود  شخصياون موقع تازه بحث كامپيوتر  . قبل از انقالب  بود و دورانقبل   ده سال 

  ولي از   . تجهيزاتي خيلي تقويت نشده بود  دانشگاه از لحاظ امكانات محدوديت هاي بودجه اي كه وجود داشت 
و اين خوبي رو ايجاد كنند   علمي كردند كه خيلي پايه هاي سعي مي  اساتيد هاي آموزشينقطه نظر اساتيد و بحث 

از رفتم هيچ كمبودي رو  خارج از كشوربه براي دوره دكترام بعد هم كه من  پوشش دهند بنحويكهضعف ها را 
  . كه قدردان زحمات اين عزيزان باشم مي كنم سعي احساس نكردم و هميشه  علمي لحاظ

اقاي دكتر شما يه دوره اي رئيس دانشكده بوديد در اين دوره چه تغييراتي انجام شد؟ : هاشمي  
  مهم ترين اقدامي كه جناب عالي انجام داديد چي بود؟ 

من در يك بازه هفت ساله رئيس دانشكده بودم و احكام رياست اينجانب پس از انتخاب در شوراي : دكتر عشقي  
براي ارزيابي عمكرد يك مدير ابتدا بايد مشكالت او .  مختلف دانشگاه صادر شده استدانشكده توسط سه رئيس 

و مديريت در فضاي كشور ما تابع خيلي از عوامل هست   .  را شناخت و سپس ارزيابي را بر عهده ديگران گذاشت
 را  دكه دوست دار چهان  نمي تواند در بسياري از مواردشركت خصوصي  يك  مدير  برخالف يك مدير دولتي

   دانشكدهدر اينجا مسئول اولين مشكل بحث تجهيزات و امكانات و بودجه و اينها هست كه خب  . دانجام بده
نيز دانشگاه بودجه ،  وابسته است به بودجه دانشگاهساليانه او و هر بودجه  مسئولين دانشگاه استبه تصميمات  وابسته

همت س دانشكده  بودم فقط يكبار به ئيهفت سالي كه من ر نيا در .ومخودش وابسته هست به بودجه وزارت عل
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 دانشكده در اواسط سالتجهيزاتي كه واقعا از سرمايه هاي گرانبهاي دانشگاه مي باشند بودجه  مهندس بياتيآقاي 
اولين خوب يك رئيس دانشكده  . ال غيروكه توانستيم برنامه ريزي كوتاه مدت براي ان داشته باشيم  مشخص شد

وقتي و  كند هزينهدرس و ازمايشگاه و كارگاه خود هر روز كالس برقراري براي  نست كه بايدآمشكلي كه دارد  
مسائل  مشكل بعدي .   دنداند كه در اول سال چه مقدارهزينه مجاز است بايدبر  مبناي مديريت فقر تصميم بگير

كه باالخره اينها در اجتماع زندگي مي كنند و  اينها بوده  و  ارشد و دكتريكارمندها و دانشجويان  اساتيد ورفاهي 
انتظار بهره وري موثر را  مكفي نداشته باشندبراي گذران زندگي خود نيازمند تامين مالي هستندو وقتي در امد 

فضايي كه دانشكده .نيز بشدت آزار دهنده است دانشكده فضاي فيزيكي كمبود مشكل هچنين. نميتوان از انها داشت
در اين بين  در دوره هاي . سطح دانشگاه استو كوچكترين مساحت دانشكده  در است فضاي محدودي   ردداما 

ي زيادي براي ما مي شد گرفتاري هايناگهان تصميماتي از سوي وزارت يا دانشگاه  گرفته مي شد كه  باعث گذشته 
عدادي از اساتيد ؛ متمركز شدن بحث كنكور دكتري و استخدام براي نمونه بحث هايي نظير بازنشستگي اجباري ت

مشكالت زيادي را در سطح تصميم گيري  ... هاي دانشكده ؛ تفكيك جنسيتي دانشجويان ؛ بحث بورسيه ها و 
ديگران بايد اينكه در هركدام از اين موارد چگونه عمل نموديم را  .دانشكده ايي و مديريتي براي ما ايجاد كرد

    . بكنند قضاوت

  ؟اقاي دكتر ارتباط اين دانشكده با صنعت چگونه بوده

صنعتي داريد كه  حال حاضردر  . چگونه است بعد اين ارتباط ددارصنعت ما چه وضعيتي   بايد ببينيم كهاول ما 
اينها ميليون ها تومان ضرر  دمثل سايپا و ايران خودرو هر ساعت كه ميگذر در اننه هاي موجود اكارخبزرگترين 

 واقعيبه تراز مالي كه  است  شما كافي . به ان كمك كنند تا ورشكست نشوند... هند و بايد دولت و بانك و ميد
 . استبيمار بشدتهد ضرر ميد حمايت هاي دولتيهمه علي رغم اين  كه يصنعت چنين .اينها مراجعه كنيداخر سال 
كه خودش با ارتباط برقرار كني جايي  بخواهيد باوقتي كه شما ولي  دندارمشكلي  هام كه دانشگاه و يگ من نمي

مشكالت دانشگاه هم البته   . نيست  ارتباط ارتقا دهنده دارد  اين  عمده اييت مسائل خودش درگير است و مشكال
ولي دو گروهي كه هر  داشدانشگاه سالم و بدون مسئله اي ب  يكاينجوري نيست كه دانشگاه ما هم د و وجود دار

اين بحث كليدي اول ارتباط با  ؟ند مسائل همديگر رو حل كنندنام درگير مسائل خودشون هستند آيا ميتواكد
اوال اينكه صنعت  درما خيلي عالقه داريم كه با صنعت ارتباط برقرار كنيم منتها دو شرط اساسي دا.  صنعت است
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قرار است ثانيا  . داشته باشد كه مشكل او را ميتواند دانشگاه حل كندقبول ود و بخواهد كه اين ارتباط برقرار بش
 ائل  مهم مس يعني قرار نيست كه ما بريم در يه فضايي كه اونها درگير مطرح نمايد پنهان كاريبدون  را مشكالتش

جواب اين  .دهيراه حل ان را به ما نشان بنشان دهند و بگويند بايد   ار  كتكه كوچ يككليدي هستند بعد به ما 
   كند مثال همكار ما تالش حال اگر  . دسري مكانيزم هاي باالتري دار كي شناخت  ك براي حل نياز بهكه كوچت

نبوده ارتباط موفقي  مي گويند  صنعت  ان  مسئوليناصلي حل نشده است  ل ان مورد جزئي را حل كند چون مشك
بحث هاي خارج از كشور اين ارتباط ارتباط خيلي قوي تر و منسجم تري هست چون اونها بيشتر حالت  در. است

اين مطلب را ي سازمان خودش  حركت كند ارتقا بقا در بازار بايد همواره در جهت جهت بخش خصوصي دارند و 
در اينجا  . ودش ت خوبي هم برقرار ميو ارتباطاميايد سراغ دانشگاه واقعا  بخاطر اين نياز لذا دكن كامال احساس مي

چون حاال به ود كسي دست به دامن دانشگاه نميش براي حل اونها ولي داريم در صنعت اساسي  معضالت  ما خيلي
     همچنين فكر  ان را نشان ميدهدضعف خودش مطرح كنند اين ار ناشتمشكال  اگر دداليلي مديران ما فكر ميكنن

چون انها بهرحال سهم بازار را بصورت تضميني در اختيار دارند و  است  مي كنند هزينه كردن در اين راه بيهوده 
  . كند ارتقا كمكي در بهبود سودشان نمي

آقاي دكتر مهم ترين اشكال وارد به دانشگاه از بعد آموزشي و پژوهشي رو چي مي : هاشمي  
  بينيد؟

رتبه دانشگاه كه  وقتي ميشنوم . ودميشش رو عرض ميكنم دانشگاه وارد پنجاه سالگيش ببينيد من كليت: دكتر عشقي  
خوشحال     خبر من ولي براي  دباشبراي بعضي ها شده شايد مثال خبرهاي خوشحال كننده اي سيصد بوده چهارصد 

 اورودي ها ر بهتريناين سالها و در  دكه از قدمتش داره ميگذر است ساله 50چرا؟ چون دانشگاه . كننده اي  نيست
ما خيلي    ؟نباشداول  االن در رده هاي  جايگاهش چرا بايد داشته هم در حد توانش استادهاي خيلي خوبي  و داشته 

بيست  يا  يم همين همسايه ما تركيه االن دانشگاه هايي داريم در اون كشور كه قدمتشون نزديك بيستوراه دوري نر
حتي از خود ايران دانشجوهاي خيلي  . ه انده تعداد قابل توجهي دانشجوي خارجي جذب كردو پنج سال است ولي ب

كه برن تركيه خب چرا يه دانشگاهي كه قدمتش نزديك به نيم قرن است خيلي قبل    هدميد ترجيح  خوب ما بعضا 
دانشجو خوب  از كل دنيا  10كه  چنين رشدي داشته باشد نسته انتوها را داشته بهترين و از اين دانشگاه ها آمده 

از اين حمايت هايي كه     د از جمله طلب مي ابحث زيادي ر د كهيه سري عواملي دارمساله خب اين ؟ جذب كند 
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ارتباطات بين المللي  .  است و حتي كارشكني نيز شدهنشده  داليلي  است و بهشده  بايد ميدانشگاه در سطح كشور 
رفت و  .  متوقف شده است جنبه هاي سياسي بدليل   نآبخش هايي از كرده كه  كه اين دانشگاه بايستي برقرار مي

به ارتقا سطح دانشگاه ها كمك  كه   تبادل علمي با موسسات و دانشگاههاي مطرح دنيايان و دانشجوو آمد استادها 
دانشجوي تراز اول بين المللي جذب نيم ابتوسال  50بايد بعد از ما .  استنشده  انجامبخوبي  متاسفانه كه مي كند 

زماني هم كه  .نيمابرتر هستيم و ولي خب قرار نيست كه ما در همين سطح باقي بم ما در سطح ايران دانشگاه    .كنيم
بعد از بيست و پنج  .ايران بود دانشگاه شريف بهترين دانشگاه امدم اينجا بعنوان  دانشجو من بيست و پنج سال پيش 

 براي پيشرفت . دباش براي يك دانشگاه و يك محيط علمي سقف نبايد محدود به كشور  ولي  است  ناهمنيز سال 
 پاكستاني  هندي چيني  يان مستعد مطرح بكني دانشجو اني كه در يك حوزه بين المللي دانشگاه راشما بايستي بتو

يشان حتي بعضي هايا و امريكا و كانادا  دنومير    هستند و اينها همسايگي  ما در همين  اينخبه    ...وتاجيكي ازبكي 
   .متاحت هسرواقعا حسرت ميخورم و نامن ز اين بابت ا  ؟يايندنبايد ايران بچرا اينها  ...به تركيه و امارات  و دنومير

  . مي شود  الكفرسودگي و استهدچار  اونوقت  ود و نخواهد كه باالتر بر دناباقي بمملي سطح در فقط اگر دانشگاه 

  آقاي دكتر به نظر شما دانشگاه پير شده يا پخته تر شده؟: هاشمي  

دانشگاه  از لحاظ در عين اينكه  . دهيمقرار خب نبايد ما اين پختگي و پيري رو در تناقض با هم ديگه : دكتر عشقي  
 شروع ميشود  سالگي  50 انسان از  كهن ساليدوران از نقطه نظر سني    . ودميشهم  تر پختهقدمت قديمي تر ميشود 

سابقه دانشگاه در ايران خيلي  . ميشودسنين ابتدايي محسوب   جواني ودوران حتي  سالگي  50ولي براي دانشگاه ها 
نيز در سطح دنيا  .استقبل از اسالم بوده حتي داشتيم كه  را دانشگاه جندي شاپور  ايران ما درو خيلي قديمي هست 

در  را ميتوان نام برد يعني  كمبريج واكسفورد  هاي دانشگاه ميالدي  1300از سال    دانشگاه ؛ تعريف كالسيك  در 
جواني دانشگاه   سال  50ساله كه بعضي از دانشگاه ها برخوردار هستند دانشگاهي با سن  800يا  700يك قدمت 

هست و ما هيچ وقت  و سيالجريان ديناميك  يك كمالو  پختگيكنم  يمن فكر م  در عين حال . محسوب ميشود
 ما. بهبود ببخشد ار كمال اين   سقف تالش دارد هشيانسان هم يم چونه ابه نهايت پختگي رسيد مييوبگنيم اتو نمي

ولي نسبت به اون جايگاه واقعي   ه باشيمرسيد  نسبي به يه پختگيشايد نسبت به ساير دانشگاه ها كه در ايران باشند 
  . بهتري داشته باشندثمره   دانشگاه  بتواند براي با انرژي  و انگيزه  و ن تر اخيلي كار داريم و انشاهللا نسل جو
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آقاي دكتر همه  ما وظيفه داريم كه گذشته خومان را برسي كنيم   وببينيم كجا ها  ضعف داشتيم  و ببينيم : هاشمي  
  آنها را برطرف كنيم  نظر جنابعالي چيست؟  گذشته كجا ها نقص يا خدانكرده كوتاهي كرده ايمسال  50كه در 

است كه مارا از مسير در دانشگاه اتفاق افتاده   در سال هاي اخير  ايي ناراحت كنندهموارد نگاه كنيد: دكتر عشقي  
دانشگاه است يعني اعتبار  خروجيتمام ارزش و اعتبار دانشگاه در كيفيت  .بشدت منحرف نموده استاصلي 

 است ان دانش اموختگان  بهسال هم از ديد داخل و هم از ديد خارج  50مدرك دانشگاه صنعتي شريف طي اين 
براي خودش   معكوسو  مسيرهاي جانبي دانشگاه   به دليل مشكالت بودجه اي در سالهاي اخير  متاسفانه. هستيم

پولش بلكه بتواند    و با  دبگيرو ضعيف  پوليكه دانشجوي   پرديس ها ريقنظير درامد زايي از طانتخاب كرده 
كيفيت مدركي  بلكه   رسيد  به جايي  اين افراد دانشگاه  پول نه تنها از متاسفانه  .  مشكالت مالي خود را حل كند

اينها براي دانشگاه پرديس يعني بهشت نيستند بلكه دوزخ فروش و . برد زير سوالرا نيز  سال ارائه ميكرديم 50 كه
سري به كوچه پشت دانشگاه كه محل تشكيل كالس اين به  كافي هست.  جعل مدرك دانشگاه شريف هستند

      به اصطالح. به خيلي از مسائل پي ببريداصطالح دانشجويان است بزنيد تا از رفتار و نحوه گفتار اين دانشجويان 
اين جور مسير هاي به نظر من . بروديه دفعه از دست ولي ميتواند ديآبرو و اعتبار ذره ذره به دست ميĤ  دنويگ يم

نيم واقعا بهش اما تنها چيزي كه ميتو  .و به اعتبار ان بشدت لطمه ميزند انحرافي در جهت ارتقاي دانشگاه نيست
دانشگاه دكان اقتصادي نيست و   . است بودهسال  50طي اين كيفيت آموزش دانشگاه صنعتي شريف   افتخار بكنيم

  .  ن باشندĤمسئولين بايد بجاي انتظار از درامد زايي دانشگاه به فكر تامين نيازهاي

خيلي ممنون آقاي دكتر حاال نقاط ضعفش رو شما فرموديد كه از بعد آموزشي ميتونيم : هاشمي  
در تايم زماني واقعا چيزي كه پرديس دانشگاهها  ممكن  است اتفاق بيفتد  و در آينده به عنوان 

 چه پيشنهادي داريد كه بتونيم سطح آموزشي دانشگاه رو ارتقا. يك خطر آن را تهديد مي كند 
  بديم ؟ 

اينكه يك دانشگاهي كم كم  نظير ايران براي در يك كشوري بايد ببينيم نگاه بكنيد اول از همه : دكتر عشقي  
بقاپند چقدر بايد زحمت و  اش ريبه يه سطحي كه بهترين دانشگاه هاي دنيا دانشجوها دبرسو  كند خودش رو پيدا 

 ردانشگاه هاي ديگبلكه من فقط بحثم دانشگاه شريف نيست اين جايگاه جايگاه خيلي ارزشمندي است . كندتالش 
در  دانشگاهي  چندتا گل سرسبد رما مگ.  شامل مي شودرا نيز ... و دانشگاه پلي تكنيك ؛  دانشگاه فني تهراننظير 
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كه هنوز  دبايد مثل دانشگاهي باش ممتاز دانشگاه و بقيه دانشگاه هااين به  ما آيا واقعا نحوه نگرش ؟داريماين كشور 
يا  ودش ميكشتي گير ما قهرمان جهان وقتي كه مثال  كنيدواقعا شما نگاه    ؟ است دو سال نيست كه تاسيس شده

  بنابراين دانشگاه هاي ما  . استباعث غرور و افتخار رچقد ممتاز جهانيبه يك جايگاهي  دمثال تيم واليبال ما ميرس
قابل   معياريبا هيچ  د كه نمي كن كسب  براي يك كشور راعتباري ا  كه در سطح دنيا كه باعث افتخار هستند 

 كهردانشگاه هاي ديگ دانشگاه ما وبراي بايد   مسئولين . نگاه ويژه داشت جايگاه بايد به اين   و مقايسه نبود
رقم . دانشجويان را حل  كنند  مسائل رفاهي اساتيد وو امكانات ؛ بودجه مشكالت   انگشت شمار هستند ناعدادشت

اين بودجه در مقايسه با كل درامد اختصاص يافته به سهم اموزش عالي در كشوري مثل ايران بسيار ناچيز ولي ثمره 
نيست  داقعا جايگاه اساتيد ما از ديد امكانات رفاهي اون چيزي كه بايد باشو . ان بدون ترديد بسيار زياد خواهد بود

دانشجويان اگر . نيست بايد اينها رو تقويت بكنيم داون چيزي كه بايد باشمكانات و تجهيزات د ااز بعدانشگاه ما 
است و جايگاه نسبتا ممتازي در سطح جامعه  كجايگاه استاد دانشگاه ي  كه  نداحساس كنو   نند اواقعا بد دكتري ما 

ر در كشور هاي ديگ شوند بروند چرا بلندوند  همين جا هيئت علمي ما ميش انند وخب ميم به ان توجه كافي ميشود
ارزش  كه برايش  دش باشندوستا و ش ندر كنار هموطنا و در كنار خانوادشاينكه خب صاحب شغل شوند؟  

 را مالك قرار ميدهند در حالي كه  تعداد دانشجو در هنگام تقسيم بودجه به دانشگاهها  متاسفانه  .دبيشتري دار
بهترين دانشگاههاي ايران قبول در  شه اپدر و مادر و خانوادتالش  و  خودششبانه روزي دانشجويي كه با زحمت 

توقعش از امكانات دانشگاه مشابه دانشجويي نيست كه با رتيه صد هزار كنكور در دانشگاهي كه دو سال شده است 
  .  است تاسيس شده درس مي خواند و سهم اين دو از بودجه وزارت نبايد يكسان  حساب شود

بهتر  دانشگاه ها به صورت هيئت امنايي اداره ميشه اين به نظر شما خوبه يا نه؟ كارهارو: هاشمي 
  كرده يا بدتر شده؟

ك هيئت امنا ي نقش تابحال كه. داشته امدانشگاه را رياست مختلف  سه تجربه  كار با نگاه كنيد من : دكتر عشقي  
رستان يا پمثال در سطح شوراي سركه هر مشكلي  يعني .  منفذي براي فرار از پاسخگويي بوده استجور به اصطالح 

يا بخاطر تصويب انها هيئت امنا مثال تصويب نكرده  برديم ااين ر گفتند كه  مي  يان عزيزرا    دانشگاه مطرح ميشد
از كوچكترين مسئله كه شرح وظايفش چيست  امنا هيئت اين  ما نفهميديم اخر سر هم . بايد اينجوري عمل كنيم

مطرح شد  و اين  كارمندها  تبديل وضعيتاينجا بحث در يه زماني   مثال گرفته را بايد با اين وقت كم بررسي كند؟ 
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ببريم در هيئت امنا كه تصويب بكنيم يا  ار مي گفتند كه ما بايد اينمسئولين و نيز مطرح بود مسئله در سطح كشور 
نقش   در برنامه هاي دراز مدت دانشگاهبايد آيا  است؟ نفهميديم اين هيئت امنا حدود كارش چي باالخره ما  . نكنيم

من چندبار در شوراي دانشگاه نيز صاحب اختيار است؟ كوتاه مدت دانشگاه در مسائل جاري و يا دبازي بكن
مصوبات    ا مطرح شود لطفا حال كه قرار است از شير مرغ تا جان ادميزاد   در هيات امن گفتمو درخواست كردم 

اتيد تا حق التدريس و بازنشستگي اسافزايش حقوق  از يم ويما هرچي ميگ را در اختيار همه بگذاريد چونهيئت امنا 
شما ميگوئيد در ... و  تبديل حجمي به قراردادي پرسنل دانشكده  تااستخدام كارمنداساتيد و بورسيه دانشجويان و   

هيئت امنا چند جلسه در سال صورت جلسات انها را منتشر كنيدتا حداقل بدانيم  است پس لطفا  هيئت امنا اختيار 
 نمي        منتشر  هيات چرا مصوبات اين اوال  . شود  بيشتر تشكيل نميجلسه سه دو حداكثر  د گفتنود ش تشكيل مي

از بدنه خود دانشگاه  افراد هيات امنا بايد  ؟ ثانيا پزند واسه ما ميدارند اينها چه آشي نيم ابدنبايد ما باالخره ود؟ ش
و يا حتي در حوزه وزارت  التحصيل اين دانشگاه بوده انددر گذشته گفته شده يك عده از رجال كه نه فارغ   .باشند
اگر قرار است دانشگاه هيات امنايي .  كار و شغلي داشتند عضو هيات امنا بودند و براي ما تصميم مي گرفتند علوم 

  . افراد ان از همان دانشگاه بوده و تصميماتشان شفاف ودر معرض قضاوت باشدباشد بايد 

  دكتر شما مي فر مائيد شرح وظايف هيئت امنا مشخص باشد ؟ يعني آقاي :  هاشمي 

كنند مي نند كه آنها در چه  حدودي تصميم گيري اافراد هم بدو  دبله شرح وظايفشون  مشخص باش: دكتر عشقي  
  وهيئت امنا  ودش در غير اين صورت همه به شكل مبهمي مي چه اقداماتي جهت بهبود امور بر داشته انداالخره و ب

چه تصميمي  براي دانشگاه  است  و قرار  كي هستند هيچكس  نميداند كه  مجهول مي شود كه افراد  ازمجموعه اي 
    .و اصوال بود و نبودشان چه نفعي براي دانشگاه داشته استند بگير

و ديگران عزيزان بله خيلي ممنونم آقاي دكتر  از توضيحات خوبتان  اميدواريم كه با اين  مصاحبه  با شما : هاشمي  
  دانشگاه كه داريم بتوانيم  تغييري ايجاد كنيم در جهت بهبود روش هاي   دانشگاه؟  

از زمان دانشگاه ما  . است بودهي دانشگاه و دانشكده ها شورا ما نقش  دانشگاهت يكي از نقاط قوبله : دكتر عشقي 
كم  مختلف در دوره هاي بعضا نقش اين شورا  اگرچه . استبوده شورا محور هي ايك دانشگمرحوم دكتر امين 

بوده  مشخص شورا و نقش و وظايف ان  جايگاهالبته بايد  .هيچگاه حذف نشده استاما  بي رنگ شدهرنگ شده يا 
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ان دخيل در مشاركت همه  باشد تا  مدون و در اختيار همه آن تصميم گيري هاي و افرادي كه در آن هستند  و 
البته مواردي بوده كه از اين شورا سوءاستفاده هم شده است مثال   . كردراه حل پيدا  تر ميتوان  بهبا خرد جمعي  .شود

  .  هيچگاه ان موضوع  در شورا مطرح نشده ولي آن را بعنوان  موضوع مصوبه شورا دانشگاه مطرح كرده اند

برداشت من از فرمايش شما اينه كه مثل بحث آموزشي كه حاال يه تغييراتي درش ايجاد : هاشمي 
شده برنامه مشخصي بوده كه از ابتدا تا االن هست سيستم اداري حاال قطعا اداري كردن دانشگاه 

تغيير  به قول شما يه برنامه اي باشه كه طبق برنامه بريم جلو هر روز با هر مديري با هر مديريتي
  نكنه كه دوباره بريم از صفر شروع كنيم ؟ 

 كيمثال  خواست ميايي  دانشكدهو يك بودم  ي دانشگاه مقاطعي من خودم در شوراك ي دنگاه كني: دكتر عشقي  
شوراي تحصيالت تكميلي  عبور كرده بود و  پيچ و خم اداري دانشگاه و بحث هاي از كسال و ي درشته اي اضافه كن

بود   ان ديگر همكار   و ها  دانشكده بايد پاسخگوي      دو سه جلسه    ي دانشگاه و در انجا تازه شورا رسيد به مي
تازه اخر سر هم يا قبول نمي شد يا با   ....ا در برنامه دارد يا ندارد و هدف اين رشته چيست و فالن درس ر چرا  كه 

 در همين بيخ گوشمان  شديم كه  دفعه با خبر مياز ان طرف   يك  . شد تغييراتي كه  مد نظر شورا بود تصويب مي
از مدتها قبل مشغول بكار شده است  بدون اينكه هيچگاه در شورا در دانشجو   400با بيش از   (!) پرديس تهران

 ميزندرا رقم  تا دانشجو  20ساالنه  سرنوشتدر نهايت   رشته اي كه  كاگر تاسيس ي  خب  . مورد ان بحث شود
در شورا بحث ميشد ولي    يا دوزخ رديسپا در مورد تاسيس چنين هبايد ماه  دين فرآيند پر پيچ و خمي دارنچ  كي

 400 بدون مجوز شورا تا رشته  6در  بدون انكه حتي اطالعي به شورا بدهد متوجه شديم  كه دانشگاه دفعه يك 
فته است و اين چنين رفتارهايي احساس بدي را به بنده منتقل مي كرد  كه  شورا و اعضاي ان در دانشجو پذير

عين همين داستان رو ما    . مي رفتسوال  زير  براي بنده نوعي واقعا جايگاه شورا حقيقت بازيچه ايي بيش نيستند و 
متوجه شدم  رئيس دانشكده شدم 1387زماني كه در سال   .داشتيمهم در زمان خودش  كيش مورد پرديس  در

تعدادي از اساتيد ما در كيش درس ميدهند بدون اينكه هيچگاه نظر دانشكده در خصوص احداث يا نحوه همكاري 
تعدادي دانشجو رو  كشما ي تم كهم و گفزنگ زد دانشگاه وقت مسئولين يكي از  به نم . با اين پرديس سوال شود

؟ گفتند نه درئيس دانشكده در جريان باشنبايد يا اپذيري  مي شريف شعبه كيش صنايع دانشگاه يبه عنوان مهندس
كيش يه نهاد  ما هم در سايت دانشكده اعالم كرديم كه. و به شما مربوط نيستاست   جاي مستقل كي انجاآقا 



10 
 

رياست محترم دانشگاه به من زنگ زد و با حالت . و به دانشكده صنايع دانشگاه شريف مربوط نيست  است  مستقل
تو باعث شده ايي پذيرش در ؟ چنين نوشته ايي را در سايت دانشكده زده ايي گفت چرا برداشتي شديدعصبانيت 

در  بعدا    .مه انوشت اهمين ر اينجا مستقل است و بنده هم  فرمود  ارئيس محترم انجگفتم من هم . كيش كم شود
 با ديدگاه  قانون گرا و مثبتي كه ايشانموضوع مجددا مطرح شد و خوشبختانه  مير عمادي  رت دكتدوره اول معاون

  ان را ضابطه مند نمودنداوردند  و شورا  به ااين بحث رداشتند 

با چه خون و صنعتي كه پيشرفته به اسم مركز توسعه سيستم هاي   داشتاجايي ر كيدر مثال ديگر اينكه دانشگاه 
در مورد  . خريدند براي انجا ارياست آقاي دكتر صالحي تجهيزات و امكانات بسيار پيشرفته اي ردلي زمان 

 سيستمقرار بود انجا  مركزي باشد كه   . بكنيدبا آقاي دكتر مصطفوي هم صحبت  دنياميتوسرگذشت اين مركز  
 بعد از سالها .  ور  راه اندازي كندكشدر تحقيقات و هم از   آموزش از بعد  هم را  صنعتي پيشرفته هاي اتوماتيك 

   . ي دانشگاه مطرح شودشوراهيچگاه اين موضوع مهم در   بدون اينكه واگذار شده مركز اين مطلع شديم دفعه  كي
تاسيس  كه بينيد خب ميهزينه شدند  ولي خريده شدند چندين ميليون دالر در ان زمان در ان موقع دستگاه هايي كه 

مجموعه اي با چندين ميليون  شود ولي  حذف بحث  بايد در شورا بيست نفر اين همه متقاضي مثال رشته اي با  يك 
اين تناقض در نحوه مشاركت شوراي دانشگاه در تصميم گيري ها  شودو  به شورا مربوط نمي دالر سرمايه دانشگاه 

  .  است 

  ت  ؟سالگي دانشگاه چيس50آقاي دكتر پيشنهادتون براي مراسم : هاشمي  

در واقع نيم قرن هست يه تلنگري به انسان  ياداورطر اين كه اعددش و به خ  سالگي حاال به خاطر 50نگاه كنين 
. وعبور از  ده هاي زندگي  به انسان تلنگر ميزنداست كنم در سنين خود انسان هم همين طوره  من فكر مي. دميزن

  . برنامه ريزي اينده اش و شه اخاطرات گذشت مرور :دارد  نهيباين تلنگر هم دوتا ... و  سالگي  50سالگي  40مثال 

خوب تصميم گرفته   كجاها دنسته بهتر عمل كناكه در كجاها ميتو دببينانسان بايد گذشته اش را مرور كند تا  
براي دانشگاه هم همين گونه چكار ميخواهد بكند؟عمرش  ندهاباقي مهمچنين براي .  كجاها بد عمل كرده است

ولي برنامه ريزي مثال دهسال اينده الزم  عمر خيلي مطرح نيستدانشگاه محدوديت براي خوشبختانه ولي  تاس
مرور برخي تصميمات نسنجده مديران و مسئولين دانشگاه در گذشته و صدماتي كه از اين بابت متحمل .  است
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فاز ملي به فاز بين المللي  از دانشگاه ر اينده ارزوي من اينست كه د. دانشگاه شد ميتواند چراغ راه اينده دانشگاه باشد
داخل   محيط رقابتيش فقط دانشگاه هاي و اول بين المللي گردددر سطح تبديل شود و بتواند يك دانشگاه تراز 

در خيلي از كشورهاي دنيا دانشجوي خارجي را  نه فقط به   .دجذب كن ند وابترا  دانشجوي خوب خارجي  دو نباش
قصد ارتقا علم و تحصيالت ؛  بلكه با اين نيت جذب مي كنند كه در اينده كه او فارغ التحصيل شد و به مملكت 
خودش برگشت پل ارتباطي براي ارتقاي سطح روابط اقتصادي ؛اموزشي؛  سياسي و صنعتي با كشور محل تحصيلش 

   . مي شود

  

  ؟كنيد آقاي دكتر فضاي فرهنگي رو چطور ارزيابي مي:  هاشمي  

فرهنگي را از ان كنيم محيط  نگاه يك سيستم بهم مرتبط صورت بجامعه به اگر نيم اتو ما نميببنيد :  دكتر  عشقي  
از فضاي  اينها برگرفته شده . يا نيست خوب هست دانشگاه فقط فضاي فرهنگي و اجتماعي  و بگوئيم   جدا نمائيم

در يه محيط خيلي بزرگتري  ودبش يعني دانشجوي ما باالخره قبل از اينكه از در دانشگاه وارد .فرهنگي جامعه است
بعد  اند ود اينجا درس ميخويساعت ميا 6يا   5  حداكثر كرده ودر روززندگي ش است اجتماع و در ه كه خانواد

نم كه يه ك من به شخصه احساس مي.  ودن محيط ميشابيرون و وارد همر برميگرددبه همان اجتماع دوباره از در ديگ
اين تزلزل هم نه  است و در حال تزلزل فرهنگي مستحكمي كه در جامعه ايراني بوده ااخالقي و سري از معيارهاي 

ضاي به خاطر فضاي فرهنگي جامعه است ف بلكه غيره است .. نه بخاطر اموزش عالي و  دانشگاه شريف   به خاطر
من به شخصه فكر ميكنم كه  . بازد ذره داره رنگ ميو تالش بدست آورند  با زحمت  اكاري ر  و  ينداينكه افراد بيا

متوسل ميشوند كه  دانشجوهاي ما به قول معروف از ديد خودشون زرنگ تر و از ديد من معلم يه مقدار به ابزارهايي 
مثال اگر  .فرهنگي  جامعه مرتبط ميشود معيارهاي اخالقي و  بخش اين به كه جاي سوال دارد اخالقيش  از ديد

و  فرهنگ خانوادگيشروع كنيم كه جايگاه ان در  كه بحث سالم كردن هست  از ساده ترين رفتار بخواهيم 
ولي چند سالي آورد  كه سالم سالمتي مي اموزشي وآئيني  ما كامال مشخص است كه  به ما از كوچكي ياد داده اند 

حاال  اينجانب كه هيچ توقعي ندارم دهد  به اين مسئله اهميت نمي يان دانشجواز يي درصد باالميبينم كه ه است ك
ولي بعضا همكاران پيشكسوتي داريم كه تمام عمر خود را در اين دانشگاه گذرانده ولي دانشجويانشان حتي يك 

 خانوادگي هم روابط در بحث حتي  ارهنگي رما متاسفانه اين فضاي ف   زحمت سالم را نيز به ايشان نمي دهند 
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 تبلتش يكي با   ميبينيم جمع بشوند  رهمه دور هم ديگ ود انتظار مير كهني خانوادگي امهمدر مثال  مشاهده ميكنيم و
نگاه كنيد كه اينها كم   ....ديگري مشغول بازي با كامپيوتر است و  دكن مي صحبت موبايل با   مشغول هست ديگري

البته . در فضاي كاري جامعه و ساير موارد ودد در فضاي دانشگاه و بعد ميريميĤبعد و  ود كم از خانواده ها شروع ميش
مقدار بهش دامن ميزنيم مثال يه سري كلمه و اينها اختراع  كي و  در ترويج فرهنگ غلط خود ما نيز نقش داريم 

 و  خيلي زحمت كشيدهو سالش يا بيست ساله است  18دانشجويي كه مثال  و ...و نابغه و  هخبر و نخبه  كرده ايم مثل
نخبه است را فوري صدا ميزنيم و ميگوئيم تو از اين به بعد شده ايي رسيده به اينكه مثال رتبه اول كشورو تالش كرده 

در حالي كه بايد به او گفت تالش تو قابل تقدير است و اين جايزه را بگير ولي فراموش نكن كه در اول راه  مملكت
وقتي كه شما . دارمميگن ما نخبه هستيم  تا دانشجوي ارشد و دكترا كه  10يا  8يا  7من االن خودم     .هستي

ي و البد  نخبه هست   شما  كهمغرور ميكني  برچسب  اين را با  دكنتالش   دانشجويي هستي كه بايد در مسير پيشرفت 
ميگه و  همه بايد بهش سالم بكنندود كه البد ش باورش مي هر كسي باشد  شده ايي... همرديف پاسكال و اينشتين و 

ن امديون ايش بايد  هم بنده استاد هيئت علمي  و پدر مادر خانواده و من خودم زحمت كشيدم و استعداد خودم بود 
راهي در  امده بنده خدا يه پسر يا دختر معصومي بوده كه   وگرنه اون كرده ايم ايجاد  ا مابرايش اين فضا ر . باشيم

بحث بود در همين شوراي اتفاقا  . بادش كرديم هي منافع خودمانولي ما امده ايم براي موفق بشود كه تالش كند 
ين نخبه ها پول مي دهيم جهيزيه مي دهيم  كار مي دهيم وام مي دهيم كه ما به ا مده بودندانخبگان بنياد از دانشگاه ؛ 

خودشان گفتند متاسفانه تعداد زيادي از اينها از اين تسهيالت استفاده كردند ولي بعدا رفته اند خارج و بر و ... و 
به قول معروف دود  بايدوقتي ميخواهند لقب و عنواني را به فردي بدهند د در بيشتر كشورهاي ببيني   . نگشته اند

  مثال فالن آدم فرهيخته كه جامعه است  براي اين جوايز نيز بخشي تباراع  برسد و جه  به اون درتا  دباشچراغ خورده 
و تقدير نيز فقط براي  جشن و هدف اين  كه ارزش و جايگاهش كجاستو ميداند جامعه شناخته را ساله  70 را 60

.   بلكه انگيز ه ايي است براي بقيه كه يعني اگر شما نيز در همين مسير تالش كنيد  خدمتتان  ديده ميشود  فرد نيست 
دانشجو .  ميدهيم و خودمان را خالص ميكنيم بدون اينكه اثار سوء ان را ببينيمبه فرد اين عنوان را ما همون اول مسير 

ولي تائيدآن ت خوب هست ه امقالگفتم ز سربازي معاف گردم تا نخبه شوم و اتاييد كن  را آمد گفت كه مقاله من
مگر براي معاف شدن است كه مقاله چاپ . سربازي نروي يك جوري بي ارزش كردن تحقيق توست كه براي اين

ميكني؟  چند روز بعد مادرش به من زنگ زد و گفت دكتر حاال بچه من برود سربازي و داعش او را بكشد تو 
 چون احساسم يه چيز  گير كردم  خالقيامن واقعا در معذورات حاضر نيستي دو خط بنويسي ؟ خوشحال ميشوي كه 
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سربازيم   دكتربعد از يه دو سه ماه آمد و گفت خيلي ممنون . گفت و عقلم چيز ديگري  خالصه براي او نوشتم ي م
چيكار كني؟ گفت هيچي ديگه االن سربازيم درست شده  و دارم  هيميخوا  گفتم حاال . درست شد و نخبه شدم

داشته  ي ان ب ببينيد يه فرآيندهايي هست كه خود ما ايجاد كرديم بدون اينكه خيلي تفكر رووخ.  مي گيرمپذيرش 
ن كه فقط مربوط به اي  اين فضاي فرهنگي بعضا يه فضايي نيست. بعد ميگوئيم چرا فضاي فرهنگي خراب استباشيم 

اين و يك شركت خصوصي است كه سون پموسسه تامبه اسم   هست يشركت كي  . دچهار ديواري دانشگاه باش
ما بدست خودمان كاري در . مينمايد يعني در واقع مقاالت رو فهرست بندي درو ايندكس ميكنمقاالت شركت 

اگر مسئولين موسسه  . و اينها ها استاد و دانشجو صدآمال و آرزوي  بشود كعبه    اين موسسه كشور مان  كرديم كه 
يك مقدار بامرام بودند بايد مجسمه طاليي مسئولين وقت وزارت علوم را كه با اينكارشان به رونق مجالت اين 

كاري نبايد  دكترا بگيري در اين مملكت ي هاگر بخوا  چون چرا؟ .  موسسه اين چنين بها دادند را مي ساختند 
. در مجالت اين موسسه داشته باشيبايد دوتا مقاله آي اس آي  نفر استاد تمام كار تو را تائيد كنند  5كه  داشته باشي
براي صدور مدرك دكتري آي اس آي داشتن مقاله شما االن ببينيد در بهترين دانشگاه هاي دنيا اصال  .  كافي است

نه بر  قضاوت باشدمالك  ودكيفيتي كه نوشته ميش  برا ساسبايد مقاله   . ولي در مملكت ما است پيش شرط نيست 
يه  انجا طرف اصال  ؛ انقالب ميدان  شما االن بريد   . بگذارد يا خير فهرستشء جز انرا سون پاساس اينكه موسسه تام

به اين مي گويند كه يك فضاي غلط فرهنگي   . ميفروشد مقاله آي اس آياست ن كرده اآويزدو طرفه پارچه 
مقاله آي اس   تا  2000تا  1000مثال باالي كه االن تعدادي همكار داريم . مملكتي را بدبخت خودش كرده است

ايجاد اين فرنگ غلط را    چرا؟ ما . اند بخواندبدهيم نتوهم به خودش  را شايدت مقاالندكه برخي از اين آي دار
گرفتم هيچ مقاله اي  يم را كانادا گرفتم در زماني كه دكترا يم را از ه خودم دكترابند .  ه و به ان دامن زده ايمكرد

باالتر از  همان كشور هايي است كه موسسه تامپسون در يعني سطح درك و شعور ما از لحاظ علمي . نداشتماس اي 
كه    فيلدزجايزه  ن اكه ايشدر جريان هستيد . خانم مريم ميرزاخاني فارغ التحصيل همين جاست. انها فعاليت ميكند

اگر  . طرح دنيا ميباشندم استاد بهترين دانشگاه هاي ايشان . اند برنده شده اتقريبا معادل جايزه نوبل رياضي هست ر
چون كال  شوند  زمايشي به رسمي قطعي تبديلاز آمطرح ميشد حتي قادر نبودند در دانشگاه هاي ما  ن اپرونده ايش

غلطي اينها فرهنگ هايي . . اينجا را نمي دادكفاف امتيازات  ند شددر زماني كه استاد دانشگاه  الت ايشان مقا تعداد 
وند نخبه ميش ميچاپند و رسند مثال دو هزارتا مقاله  بعد يه سري به نون و نوا مي  سازيم  كه خودمون داريم مياست 

مياد پيش من ميگه آقا اگر خدا دانشجوي بنده .   ه بار استفاجعولي در مقابل ضربه اي كه از لحاظ اخالقي ميزنيم 
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سه  فرستم  ميسرهم بندي ميكنم و م يه يميĤ دسه سال ديگه هم اين مقاله به نتيجه نميرسكنم  من بشينم صادقانه كار
ود هم دكتري ميگيرم هم ش سه تا مقاله هم سربازيم درست مي با اين . جاي مختلف فقط اسم هايش را عوض ميكنم

خير ما و امثال مقصرش كيه؟ آيا دانشجو مقصر است؟ نه  ودخب بحث غير اخالقي كه ايجاد ميش. كار پيدا مي كنم
    . ما مقصريم كه فرهنگ غلط را رواج داده ايم

  هست ؟  فرهنگ غلطمنظور جنابعالي : هاشمي   

هاي غلط را انجام اين كار كه رو به بچه هايمان ياد مي دهيم فرهنگ غلط يم  اربله ببينيد در واقع ماد: دكتر عشقي  
جزء كنيم كه پايبندي به اصول اوليه اخالق علمي و اخالق جامعه  خود به خود آدمي درست مي. بده تا موفق شوي
كاري در  يه مسئولهيئت علمي يا مثال  ود فردا بش شخص  مثال اين  . داريد ب چه انتظاري وخ. اصولش نباشد

، چون جامعه اون رو به اين سمت سوق دكن نميكه .د خالقي رو رعايت بكنا انتظار داريم كه اصول دقيقا  مملكت
را عوض ن در بحث هاي فرهنگي و اخالقي و اينها ااساسي ميخواهيم كه نحوه نگرشمما واقعا يه تلنگر . استداده 
  . كند

  رود ديوار كج يا ميثرتا                                  سنگ اول چون نهد معمار كج 

بحث  حاال اين است كنيم محيطي كه علمي و داراي معيارهاي خودش  تازه ما داريم در محيط دانشگاه صحبت مي
   .گذاشتنكاله  رسر همديگاست معادل  زرنگي در جامعه ما چيزي  ژه    وا.  در ساير محيط هاي اجتماعي بدتر است

ولو به ان اصال و بگير واول از همه بريعني كنند  دارند قسمت مي ااگر چيزي ر ؛ تو صف يعني بزناگر صف است 
  ساعت  حدود ودشما تشريف ببريد ظهر كه ميش   . هم هست تو كه محتاج تر از   و نگاه نكن احتياج نداشته باشي 

مشغول سيگار كشيدن هستند و ند ه انشستدانشجوهاي ما تعداد قابل توجهي  كوچه پشت دانشگاههمين بقالي  12
اينها قرار هست كه بعدا فارغ التحصيل دانشگاه صنعتي شريف بشوند حتي انقدر در ذهن دانشجو نيست كه در محيط 

بچه اي كه همراه مادرش  د يا از انجا تردد ميكن دمثال راننده اي كه دار ه اييخارج دانشگاه كه دم در دانشگاه نشست
فقط تست  يمبه دانشجو گفت ؟ اينها دانشجوي مملكت هستند ويد مثالبگدر ذهن خود طيل شده يكي از مدرسه تع

  . به ما مربوط نيست بعدش يت برسي  به آخر آمال و آرزوو ي ووارد دانشگاه شتا بزن تست بزن 

  خاطرات هم داريد بفرماييد از اين دوراني كه بوديد: هاشمي  
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اما  .يمان كه خود يك كتاب را ميطلبد همكارها هم از از دانشجو زياد هست هم  كه اتواال خاطر: دكتر عشقي  
وقتي كه   گذرانم و مي يم ه سر كالس با دانشجوهاهستند كبهترين خاطرات من اون لحظات خوبي بطور خالصه 

كه اگر  ودو تمركز من اين ميش ي ميرود كناربه كالس كه شروع ميشه تمام غم ها و شادي ها  وم سر كالس ومير
معلم موقعي است كه يك  براي واقعا فكر ميكنم لذت بخش ترين ساعت ها  و ياد بدهمستم به دانشجو هچيزي بلد 

را خاطرات بد و  كه بايد خاطرات خوب رو سنگ بنويسي  ويند بوده ولي ميگكم نخاطرات بد هم  .سر كالس است
  .ببرداونها رو آب  تا  آب  يرو

  .از اينه وقتان را در اختيار ما گذاشتيد خيلي ممنون آقاي دكتر: هاشمي  

ولي جلوتر از من ده از اظهار لطف شما در انجام اين مصاحبه كنم من خيلي ممنون هستم  خواهش مي: دكتر عشقي  
    .گذاشتنددانشگاه    براي پيشرفت اينن رو او زندگيش ن اعمرش و ن انيشاها و صدها نفر از اين عزيزان هستند كه جو

  پايان 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


