
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

 )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینی

 معاونت پژوهشی و کارآفرینی

 

 
 
 
 

 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی
 

 )برمبنای مصاحبه با رؤسای قبلی و فعلی مرکز(

 

 

 

 محقق: 

 دکتر عباس نوروزی

 )ره(عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی
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  ،)دکتر(-۵۴۳۱ نوروزی،عباس، : سرشناسه

/تاريخشفاهیمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره()برمبنایمصاحبهروسایقبلیوفعلیمرکز(  : عنوانونامپديدآور
]بهسفارش[سازمانتحقیقات، میررحیمی؛ويراستارسیدداوودحاجی محققعباسنوروزی؛
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   .۵۴۱۱ ، تهران:اسرارعلم : مشخصاتنشر
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   0-08-6862-622-978  : شابک

 فیپا : وضعیتفهرستنويسی

  هامصاحبه--کارمندانوکارکنان--مرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(  : موضوع

 هامصاحبه--ايران--مديرانفرهنگی : موضوع

 Cultural animators-- Iran-- Interviews : موضوع

 سازمانتحقیقات،آموزشوترويجکشاورزی : شناسهافزوده

 مرکزآموزشعالیامامخمینی.معاونتپژوهشیوکارآفرينی : شناسهافزوده

 LGR   ۶۵۳۲    : ردهبندیکنگره

۱۱/۴73    : ردهبندیديويی
  ۲۵۴۵۱۱۶   : شمارهکتابشناسیملی

 
 

 

 : کتاب عنوان
 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی

 )برمبنای مصاحبه با رؤسای قبلی و فعلی مرکز(

 )ره(الی امام خمینیعضو هیأت علمی مرکز آموزش ع ،دکتر عباس نوروزی : محقق 
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 نسخه9000 : شمارگان
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 9931 کرج - پادگان سپاه ترویج و آبادانی
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 )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینی
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 مطالب فهرست
 

 

 صفحه                                                                                             عنوان

 ر .......................................................................................................درآمدی بر کتاب

 ت ........................................................................................................................ديباچه

 ض .........................................................................در يک نگاه کشاورزیمرکز آموزش 

 ز ....................................................................)ره(مرکز آموزش عالی امام خمینیمعرفی 

 مصاحبه ها -بخش نخست
 جهاد سازندگیدر وزارت  )ره(تحوالت مرکز آموزش عالی امام خمینی -الف
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 9 .............................................................................................دکتر غالم عباس عبدالهی

 9 ....................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی

 9 ...............................................................ر تدوين اساسنامه جهاد سازندگیهمکاری د

 9 ..................................................................تأخیر در تصويب اساسنامه جهاد سازندگی

 4 ...................................................................()رهتشکیل مرکز آموزش عالی امام خمینی

 5 .............................................................بورسیه تحصیل کردگان رشته های کشاورزی

 6 ..........................................اعتقاد راسخ وزير جهاد سازندگی به آموزش و کادرسازی

   های گیاهی به مؤسسه تحقیقاتعنوان مؤسسه بررسی آفات و بیماری تغییر  
 ......................................................................................................ورکش گیاهپزشکی
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 7 ..................................................)ره(انتصاب به رياست مرکز آموزش عالی امام خمینی

 8 ...................................... )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینیآموزشی های  توسعه دوره

 8 .......................................................... )ره(های مرکز آموزش عالی امام خمینی خوابگاه

 8 .........................ی سطح کیفی آموزش های مرکز امامبرخی اقدامات در راستای ارتقا 

 1 ...................................................................اعزام به خارج از کشور برای دوره دکتری

 91 ...................اخذ سند ملکیت باغ کشاورزی به نام مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

 91 .....کارگیری جوانان و ايجاد و توسعه شرکت تعاونی مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکیبه  

 99 .................................................................تحويل مسئولیت مرکز به دکتر علی اصغری
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 99 ....................................................مسئولیت دانشجويان کشاورزی در انگلستان و ايرلند

 91 ........لزوم سوق يافتن آموزش در وزارت جهاد کشاورزی به سمت آموزش روستائیان

 99 .......................................................مثالی از به کارگیری ترويج کشاورزی و نتايج آن

 94 .......................................................................................دو کار ماندگار و افتخارآمیز

 95 ...........................................................................................................دکتر علی اصغری 

 95 ....................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی

 96 ...........................................................................................انتقال به دانشگاه مازندران

 96 ......................................................................باور مهندس زنگنه به توسعه منابع انسانی

 97 ................................................................()رهمسئولیت مرکز آموزش عالی امام خمینی

 98 .............................................نقد نسبت به کثرت مدرسین مرکز دارای مدرک دکتری

 98 ...................................................زی دو دوره کارشناسی ارشد جديدطراحی و راه اندا

 91 ...........................................................................راه اندازی دوره های دکترای ترددی

 11 ..............................................................................نگرانی نسبت به آينده اساتید مرکز

 19 .............................................................................تمجید از مهندس محمد تقی امانپور

 11 ..................................راه اندازی آزمايشگاه هیدرولیک و خاطره ای از مهندس امانپور

 19 .................................اهتمام به عزيمت برای فرصت مطالعاتی و استعفا از رياست مرکز

 14 ..........................................................................................های دوران مديريتی چالش

 15 ...............................مديريت مراکز آموزشی نقش تأثیر گذار آقای مهندس مهرفرد در

 17 .................................تحوالت آموزشکده کشاورزی کرج در وزارت کشاورز -ب

 11 ...........................................................................................مهندس علی قره گوزلو

 11 ....................................................................................عرفی سوابق شغلی و تحصیلیم

 11 ....................................................................پذيرش دانش آموزش از پايان سیکل اول

 91 .......................................................................................اداره مرکز توسط هیأت امناء

 99 ............................................................................................................مدرسین مرکز

 99 .......................................................................يادی از زنده ياد مهندس خسرو صدری

 91 ..................................................تبديل مرکز به پادگان آموزشی سپاه ترويج و آبادانی
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 91 ....................................................................................کیفیت دانش آموختگان مرکز

 99 ........................................................................اخذ رتبه سپاهی پنجم ترويج و آبادانی

 99 .................................................................................انتقال مرکز به وزارت کشاورزی

 94 .................................................................................................گاه تبريزورود به دانش

 94 ..................................................................................لزوم بهره گیری از مديران بومی

 95 ......................................................................................استخدام سازمان حفظ نباتات

 96 .....................................................................................................اعطای بورس ايتالیا

 96 .....................................................................................سهولت ديدار وزير کشاورزی

 97 ...............................................نقش مراکز آموزش کشاورزی در تربیت مديران کشور

 97 .........................................................................................شرحی از آموزش در مرکز

 97 .............................................تعداد پذيرفته شدگان و کنکور در پذيرش دانش آموزان

 98 ..................................انحراف در واگذاری بخشی از مرکز آموزش کشاورزی تنکابن

 91 .........................................................................................نقی جنیدی مهندس علی

 91 ....................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی

 91 ................................................دوره آموزش بدو خدمت در سازمان ترويج کشاورزی

 41 ..................................................مطالعه و تحقیق پیش شرط آغاز فعالیت های ترويجی

 41 ...........................................................انتقال به سمنان و همکاری با آموزش و پرورش

 49 .......................................................................کرج انتقال به مرکز آموزش کشاورزی

 41 .....................................................................سرپرستی مرکز آموزش کشاورزی کرج

 49 .........................................ايده جذب مربی امور تربیتی برای مرکز آموزش کشاورزی

 44 ...............................................تجربه مربی تربیتی در مرکز آموزش کشاورزی اصفهان

 45 ...........................رياست دکتر شهبازی در سازمان آموزش کشاورزی و انتقال به کرج

 45 .........................................................مخالفت دکتر شهبازی با ايده جذب مربی تربیتی

 46 ...........................ايده رياست سازمان آموزش کشاورزی توسط فردی با درجه دکتری

 47 .......................................................جذب مربی تربیتی برای مراکز آموزش کشاورزی

     ی س آقايا به هرس باغات کشاورزان و واکسیناسیون دام های عشاير توسطاهتمام مهند

 ..............................................................................................................دانش آموزان
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 48 ......................................مسئول نبودن وزارت جهاد کشاورزی در قبال آموزش رسمی

 51 .............................................................لزوم آموزش روستائیان در سرمزرعه خودشان

 51 ............................های ترويجی تجربه ای عملی در جلب اعتماد کشاورزان در آموزش

 59 ..........................................پوسیدگی طوقه درختان آموزش ترويجی در زمینه مقابله با

 51 ...............................................................باور به واگذاری آموزش روستائیان به ترويج

 51 ............................اعتقاد به آموزش کارکنان به عنوان يگانه فعالیت آموزش کشاورزی

 51 ................................................................................دقت در سالمت برگزاری آزمون

 54 ..................................................................................................بازنشستگی از خدمت

 55 .............................................................................ه ترويج و آبادانیآسیب شناسی سپا

 56 .................................................................تمجید از نظام آموزشی کارشناسی ناپیوسته

 57 ................................................................کاربردی -لزوم آموزش عملی مربیان علمی

 58 ....های مهندس محمد عروجلو از دانش آموختگان مرکز آموزش کشاورزی کرج توانمندی

 51 ......................................................................دو مورد از غیرت و عالقه مندی به ايران

 61 ......................ر مناسب برای کارآموزی دانشجويان ماشین آالت کشاورزیمحیط بسیا

 69 ........................................................................شادروان مهندس حسین حسن نایب

 69 ....................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی

 61 ......................................  ....................................................ورود به وزارت کشاورزی

 69 ..................................................................پذيرش مسئولیت مرکز آموزش کشاورزی

تقاضاااای ياااک نفااار باااا تجرباااه ماااديريت مرکاااز آماااوزش کشااااورزی از وزيااار     
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 64 ......................................................................ابالغ مسئولیت مرکز آموزش کشاورزی

 65 .......................................................نقدی بر انتقال سازمان آموزش کشاورزی به کرج

 65 .........................دقت و وسواس در انتخاب داوطلبان ورود به مرکز آموزش کشاورزی

 66 .................................................ان در دوران تحصیلواگذاری مسئولیت به دانش آموز

 67 .................طرح برداشت محصول توسط دانش آموزان بر اساس تجربه بنیاد مستضعفان

 61 ....................................................................تهیه لواشک در مرکز آموزش کشاورزی

 61 .................................................................................اولويت آموزش بر کسب درآمد
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 71 ...........................................................................تبديل رستوران به مسجد و تجهیز آن

 71 .....................................................................ورزشی تبديل بخشی از رستوران به سالن

 79  .....................................................................................انجام تلقیح مصنوعی در مرکز

 79 ...........................................................گردآوری نژادهای مختلف دام وطیور در مرکز

 71 ...........................................................................................باغ کلکسیون انگور مرکز

 71 ..............................................اعطاء گواهی نامه رانندگی تراکتور در مرکز به داوطلبان

 79 ...................................................................................توزيع شیر میان کارمندان مرکز

 79 ...........................................................سختی تحصیل دختران در رشته های کشاورزی

 75 ....................................................................موفقیت نقش عالقه، استعداد و پشتکار در

 75 ...........................................کاذب بودن عالقه در دوران کودکی و تجربه مديريت آن

 76 ........................................نقش سازنده دانش و مهارت های مختلف در مديريت مرکز

 76 .........................................................................لزوم آموزش کشاورزان در سر مزرعه

 77  ...............................................................................يادی از همکاران و مدرسین مرکز

 78 .............................................................................اکبر نیرآبادی خاطره ای از زنده ياد

 71 .........................................برای ايجاد پادگان در اراضی مرکز يک نهاد نظامیپیگیری 

 81 ..................کزتخريب جايگاه رژه سپاه ترويج و آبادانی به هدف حراست از اراضی مر

 89 .........در مرکز جهت دريافت اراضی و ايجاد پادگان يک نهاد نظامیحضور فرماندهان 

 89 ...........................يک نهاد نظامیتوافق در سطح وزراء برای واگذاری اراضی مرکز به 

 89  ...............................................................................تعیین حدود اراضی قابل واگذاری

 84 ..................................پس از واگذاری اراضی يک نهاد نظامیدرگیری مداوم مرکز با 

 86 ..................................................................................محل کالس های مرکز آموزش

 87 ...........................................................................ارزيابی خوب از خروجی های مرکز

 88 .......................................تحويل مسئولیت مرکز همزمان با تبديل مرکز  به آموزشکده 

 11 ....................................................................................................دکتر فرید اجاللی

 11 ...................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی

 19 ....................................................................شروع خدمت در وزارت جهاد سازندگی

 11 ..................................................موج ايجاد واحد آموزش عالی در دستگاه های دولتی
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 19 ..........................................................قائم مقامی آموزشکده با تفويض اختیارات الزم

 19 ..............................................................تشکیالتی آموزشکدهسختی تصويب چارت 

 14 ......................حمايت های وزير کشاورزی وقت در ايجاد آموزشکده کشاورزی کرج

 14 ............................................................حمايت های رئیس سازمان آموزش کشاورزی

 15 .......................................................ارتقاء استانداردهای آموزشی و رفاهی آموزشکده

 16 .......................................کیفیت مناسب دانش آموختگان آموزشکده کشاورزی کرج

 16 ..............................................................................رمز موفقیت آموزشکده کشاورزی

 18 ..................................................................اعزام به خارج برای دوره دکتری تخصصی

 11 ....................................................................................................نگرش مثبت به امور

 911 ..........................................9971عدم پذيرش دانش آموز از يکی دو سال قبل از سال 

 911 ............................................................................معاونین آموزشکده کشاورزی کرج

 911 ...................................................................................در کشورلزوم توجه به آموزش 

 911 .................................................................................نقش جدی تر دولت در آموزش

 911 ..........................................................ذهنیت اهمیت آموزش در فعالیت های اجتماعی

 919 ...................................................................................اهمیت مکتوب کردن تجربیات

 915 ..........................................................................................دکتر علی رضا علی اکبر

 915 ....................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی

 915 ..............................................................................................ورود به دانشکده افسری

 916 ....................................................................اهتمام به خروج از دانشکده افسری ارتش

 917 ...................................................................................ورود به دانشگاه صنعتی شريف

 918 ...........................................................ق لیسانس و دکتریکار و تحصیل در مقاطع فو

 911 ..................................................همکاری با مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

 991 ..............................................................پذيرش مسئولیت آموزشکده کشاورزی کرج

 991 ...........................گشت در آموزشکده برای جمع آوری اطالعات به عنوان اولین اقدام

 991 .....................................تجهیز کالس ها با الگوی صندلی های دانشگاه صنعتی شريف

 999 ..............................................کنان نقلیهواگذاری تعمیر وسايل نقلیه آموزشکده به کار

 994 ..........................................افزايش اتوبوس های آموزشکده و ارائه خدمات به ساکنین
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 994 ..............................................................................تهیه آمبوالنس برای آموزشکده

 995 ....................................................................................استقرار پزشک در آموزشکده

 995 ......................................................................پذيرش دانشجو از میان کشاورززادگان

 996 ......................................نشجويان جهت تعمیر تراکتورهای شکستهايجاد انگیزه در دا

 997 ....................................................................ايجاد برش از تراکتورها با اره های دستی

 998 ..........................................................................اعزام دانشجويان به مراکز مختلف

 998 ..................................اعزام دانشجويان ماشین آالت به مراکز عمده جهت کارآموزی

 998 ...............................گیری از مهندسین خاک و آب برای تدريس در آموزشکده بهره 

وسط خانواده کارکنان و اولويت فروش محصول برداشت محصول باغات آموزشکده ت

 ......................................................................................................................به ايشان
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 911 ......................................................................................................رفاه بیشتر کارکنان

 919 .............................................................اقدامات عمرانی و رفاهی در سطح آموزشکده

 919 .............................................................................حمايت از اقشار ضعیف آموزشکده

 914 ...........................................................................................دادن سبد کاال به کارکنان

 915 .........................................................بهره گیری از نیروهای فنی در آموزش دانشجوها

 915 ..................................................................در واحدهاتوزيع شیرينی به صورت روزانه 

 915 ..............................................................................................پرهیز از پشت میز نشینی

 916 .................................................................................عدم بهره مندی از منازل سازمانی

 916 .....................................................................پیگیری حضور دانشجويان در سر کالس

 917 ....................................................تهیه ماشین حساب برای دانشجويان و آموزش ايشان

 917 ................بازديد کارشناسان بانک جهانی و ايجاد زمینه برای جذب دانشجوی خارجی

 917 ..........................................................................تجهیز آزمايشگاه ها و ايجاد هرباريوم

 918 .................................................اورزیبهره گیری از ظرفیت های آموزشی وزارت کش

 911 ...........................................................................................پرداخت وام قرض الحسنه

 911 .............................................................................مشکل با رئیس حراست آموزشکده

 911 .............................................................................منع بردن غذا برای رئیس بانک ملی

 991 .................................................................................آموزش متخصصین خاک و آب
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 991 .......................................................................................داشتن معاون در آموزشکدهن

 991 ......................................................................................................اشراف فنی بر امور

 999 ......................................................................................اننده خاطیبرخورد جدی با ر

 999 .................................................................................برخورد توأم با رآفت با بدگويان

 991 ...................................................................................لزوم آموزش در مورد بازديدها

 999 ....................................................................................نقد به نظام آموزش عالی ايران

 994 .....................................اشراف زنده ياد دکتر مجتهدی بر امور دانشگاه صنعتی شريف

 995 .................................عدم سنخیت برخی اساتید دانشگاه صنعتی شريف با جامعه ايرانی

 996 ......................يادی از رفتارهای اساتید مأنوس با دانشجويان در دانشگاه صنعتی شريف

 996 .........................................................ی در کشورلزوم بهره گیری از ظرفیت های مردم

 997 .....................................................لزوم همکاری مجموعه با مديريت برای پیشبرد امور

 998 ....................................................................سختی های مديريت برای انجام دادن کار

 991 ................................................................لزوم تغییر تدريجی تحوالت فنی و اجتماعی

 991 .................................................سهولت ورود محصوالت خارجی به جای تولید داخل

 941 ...............................................................................................................امید به آينده

 941 ............................................................................................قدرت سخنوری و تواضع

 941 ...........جنبه های فنی در دوره های خارج از کشوراولويت يادگیری ساماندهی کار بر 

 949 ...........................................................................فقدان اهتمام به حل مشکالت کشور

 941 ..........................................................................لزوم اهتمام به مراقبت از اموال دولتی

 941 ....................................................................................عافیت طلبی اساتید در تدريس

 949 .............................................................................................خداحافظی با آموزشکده

 944 ...............................................................................................انتقال به دانشگاه گیالن

 944 ..........................................................................انعطاف در قوانین و مقررات آموزشی

 945 .........................................بت به امورات غیر تحصیلی دانشجوياناحساس مسئولیت نس

 946   ..................................................................................................................کالم آخر 

 947 ...........................................................................................دکتر مصطفی مصطفوی

 947 ....................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی



 س

 

 947 ..........................................الزام يک سال کارآموزی قبل از ورود به دانشگاه در آلمان

 951 .........................................اشتغال به کار در مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه نهال و بذر

 951 ..................ايجاد دوره های کارشناسی ارشد تخصصی در آموزشکده کشاورزی کرج

 951 ...........................................................................پذيرش دانشجو از میان روستازادگان

 951 ..................................................شاهدی از پذيرش دانشجويان مناطق روستايی محروم

 959 .............................................................................کیفیت قابل توجه دانش آموختگان

 954 .......................................................................................عدم پذيرش دانشجوی دختر

 955 ..............................................اهتمام به توسعه منابع انسانی آموزشکده کشاورزی کرج

 955 ......................................................................فرايند پذيرش دانشجو انجام مصاحبه در

 956 ............................................................................9981بازنشستگی از خدمت در سال 

 956 ..............................................................همکاری و در ادامه عدم همکاری با دانشگاه 

 956 .............................................نقد به ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی

 957 ...................................................................................نبود دانش آموز در آموزشکده

 958 .................................................................................همکاری با سپاه ترويج و آبادانی

 951 ....................................................................................فاصله گرفتن از آموزش عملی

 951 .................................................................اجاره دادن اراضی مؤسسات و مراکزنقد به 

 961 ................................................................................................رخوت و سستی ترويج

 961 ......................................ای دکتر آهون منشدريافت ابالغ مسئولیت آموزشکده آز آق

 961 .................................................................................راه اندازی بیوگاز در آموزشکده

 969 .....................................................................................قائم به فرد بودن امور در ايران

 961 ................................................................ابالغ مسئولیت آموزشکده با امضاء دو وزير

 961 ......................................................................................دکتر محمد یونسی الموتی

 961 ....................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی

 964 .......................................................................................پذيرش مسئولیت آموزشکده

 965 .............................................ه خروجی دانشکده های کشاورزینقد وزير کشاورزی ب

 965 ...........................................................پذيرش دانشجو در آموزشکده کشاورزی کرج

 966 ...........................................الزام دانشنامه دکتری رياست آموزشکده کشاورزی کرج 



 ع

 

 967 .............................................................اعضاء هیأت امناء آموزشکده کشاورزی کرج

 967 ................................................فرآيند پذيرش دانشجو در آموزشکده کشاورزی کرج

 968 ...........................................................رجمحل استقرار رئیس اموزشکده کشاورزی ک

 968 ...................... )ره(ادغام آموزشکده کشاورزی کرج با مرکز آموزش عالی امام خمینی

 961 .................... )ره(اصرار بر ادغام سريع تر آموزشکده و مرکز آموزش عالی امام خمینی

 961 ...............................................................................................آموزشکده ديوار کشی

 971 ....................................يادی از برخی همکاران در دوران تصدی مسئولیت آموزشکده

 979 ........د کشاورزیدر وزارت جها )ره(تحوالت مرکز آموزش عالی امام خمینی -ج

 979 .............................................................................................دکتر محمدرضا نوتاش

 979 ....................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی

 974 ..........................................................................................مکاری با جهاد سازندگیه

 975 ..........................................................................يادی از شهیدان رجب بیگی و دادمان

 975 ....................................................................سازندگیمسئولیت در ستاد وزارت جهاد 

 975 ...............................................مسئولیت واحدهای برون مرزی وزارت جهاد سازندگی

 976 ..........................................................مسئولیت مجدد در ستاد وزارت جهاد سازندگی

 976 ................................................................. )ره(رياست مرکز آموزش عالی امام خمینی

 977 ...............................................................تحويل مسئولیت مرکز از آقای دکتر بصیری 

 978 .......................و آموزشکده کشاورزی کرج )ره(عالی امام خمینی ادغام مرکز آموزش

 971 ............................................... )ره(دوره های آموزشی مرکز آموزش عالی امام خمینی

 981 ...........ايجاد دوره های مقطع دار در سطوح مختلف و بر اساس نیاز واحدهای مختلف 

 989 ..........................................ای برگزاری دوره بر اساس سفارش های برون وزارت خانه

 989 .......................................بهره مندی از ظرفیت هیأت امناء آموزشکده کشاورزی کرج

 981 .....................................نقد به نام مجتمع آموزش وزارت جهاد کشاورزی و تبعات آن

 989 ...................................................نقد به تهاتر مجموعه آموزشی مقابل استاديوم آزادی

 985 .....................ايده ايجاد دانشگاه توسعه و سازندگی در مجموعه مقابل استاديوم آزادی

 985 ....................................................................................توسعه آموزش ها پس از ادغام
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 987 ........ايده مديريت دوره های آموزشی با مرکز امام و برگزاری توسط بخش خصوصی

 987 ................................................چالش انتقال مرکز امام از تهران به کرج و مديريت آن

 988 .....................................................مالکیت مجموعه مرکز امام در مقابل دانشگاه تهران

 919 ......................................................................................دکتر غالم رضا کریمی نژاد

 919 ....................................................................................یلیمعرفی سوابق شغلی و تحص

 919 ............................................................رتبه اول مرکز آموزش عالی شهید هاشمی نژاد

 911 ....................................کاربردی در کشور -تأسیس اولین مؤسسه آموزش عالی علمی

 911 .............................کاربردی جهاد سازندگی -اولین رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی

 919 ...............................توسعه ساختار تشکیالتی و ساماندهی بودجه ای و اعتباری مؤسسه

 914 .......................................................ردیکارب -هیأت امناء مؤسسه آموزش عالی علمی

 915 .ها به تأسی از وزارت جهاد سازندگی کاربردی در ساير وزارت خانه -تشکیل مؤسسه علمی

 915 .......................تأسی از ساختار مؤسسه در مؤسسات تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی

 916 .........................................................به کرج )ره(ی امام خمینیانتقال مرکز آموزش عال

 916 ............کاربردی بخش کشاورزی -حمايت وزير جهاد کشاورزی از دوره های علمی

 917 .............................................................. )ره(سرپرستی مرکز آموزش عالی امام خمینی

 918 ................................پس از ادغام )ره(توسعه دوره های مرکز آموزش عالی امام خمینی

 911 .............................................................................مسئولیت مرکز به عنوان دوره گذار

 911 ................................................................ردیکارب -تأسف از حذف دوره های علمی

 111 ...............................................کاربردی -کارآمدی دانش آموختگان دوره های علمی

 119 ...................................................................انتقال به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 111 ..................................................................................................بازنشستگی از خدمت

 119 .........................................................................................دکتر جواد قریشی ابهری

 119 ....................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی

 119 ...............................................................................ادغام دو مجموعه و انتقال به کرج

 116 ...................................................................لب گروه های جديدساماندهی مرکز در قا

 117 ............................................................... )ره(بازسازی مرکز آموزش عالی امام خمینی



 ص

 

 117 ......................................................................توسعه کمی و کیفی رشته های آموزشی

 111 .......................................................................بازسازی مزارع و آزمايشگاه های مرکز

 191 ...........................................کاربردی -ظرفیت های جديد دانشجوی سراسری و علمی

 191 .............................................................................ور گواهی نامه توسط مرکز امامصد

 199 ....................................................................................تنوع دوره های آموزشی مرکز

 199 ..شاورزیکوزش و ترويج کشاورزی و وزارت جهاد های سازمان تحقیقات، آم مساعدت 

 119 ..................................................................................اهتمام به مستند سازی فعالیت ها

 191 ......................................انتقال فضاهای خوابگاهی و آموزشی مستقر در تهران به کرج

 199 .....................................................................واگذاری مجموعه مقابل استاديوم آزادی

 194 .........................................................تالش برای حفظ مجموعه مقابل استاديوم آزادی

 195 .........................................................ديدجاسازی اعضاء هیأت علمی در پست های ج

 196 .............................................................................تأثیر جريانات برون وزارت خانه ای

 196 ..............................................................................................................معاونین مرکز

 197 ......................ايده تبديل مرکز به فوکال پوينت آموزش مديريت کشاورزی در کشور

 198 .......................................................................تجلیل از مزرعه و فضای ورزشی مرکز 

 198  ................................................يک نهاد نظامیگیری بخشی از اراضی مرکز از بازپس 

 191 ....................................................برگزاری دوره های پودمانی در مقابل دانشگاه تهران

 111 ....................رزیابالغ مسئولیت مرکز توسط رئیس سازمان تحقیقات و آموزش کشاو

 119 ................................................................................................گرفتن سند برای مرکز

 119 ...........................................................تجهیز مزرعه مرکز به سیستم آبیاری تحت فشار

 119 .......................................................................................دکتر عبداله مخبر دزفولی

 119 ....................................................................................معرفی سوابق شغلی و تحصیلی

 115  ...................................................................................مسئولیت های مختلف در مرکز

 116 .....................................................................واگذاری مجموعه مقابل استاديوم آزادی

 116 ..................................................خاطره ای از فقر منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی

 117  ..................................................................................اقبال به دوره های پودمانی مرکز

 117 .................................اهتمام دانشگاه عالمه به تصاحب مجموعه مقابل استاديوم آزادی
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 111 ..........................................................تبعات واگذاری مجموعه مقابل استاديوم آزادی

 111 ..........................................................................فعالیت های عمرانی و گازکشی مرکز

 191 ...............................موزشی، ترويجی و پژوهشیتنوع آموزش ها با تأکید بر تورهای آ

 191 ................................ورود به حوزه آموزش های بین الملل و ساخت مهمانسرای مجلل

 191 ..............................................يک نهاد نظامیبازپس گیری باقی مانده اراضی مرکز از 

 194 .........................................................ت وزير دادگستری در حاشیه هیأت دولتحکمی

 195  ..............................ورود به حوزه آموزش بهره برداران پیشرو، بین الملل و کارآفرينی

 197 .............................................................«از پیله تا پرواز»ها در قالب طرح اجرای برنامه

 141  کارآفرينی و کارآفرين پروری بايد سرلوحه کار تمام مراکز آموزش کشاورزی قرار گیرد.

 141 .......................................................مصاديقی از موفقیت های مرکز در سال های اخیر

 149  ......................................................................ندسازی منابع انسانیتوجه جدی به توانم

 144 ...........................................................................کارکنان صبور، خالق و نجیب مرکز

 144 ..................................................................................جلب مشارکت بخش خصوصی

 147 جمع بندی و نتیجه گیری و رهنمودهایی برای آینده -بخش دوم

 155 پیوست ها -بخش سوم
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 درآمدی بر کتاب
های منحصر بفرد جوامع پیشرو باه شامار   انتقال تجارب سازمانی و فردی يکی از ويژگی

اين موضوع بويژه در حوزه انتقال تجارب مديريتی از قادرت اثار گاذاری بیشاتری      رود.می

های فردی و سازمانی برخوردار اسات . بطاور کلای از    وری برنامه و فعالیتدر افزايش بهره

مااديران را  باا ناوع تصامیمات، اثاارات و     طرياق انتقاال ايان تجااارب، زمیناه آشانايی بیشاتر      

شود. از طرفی اين گیری فراهم میسازی و تصمیمای تصمیمهپیامدهای آنها و کسب تجربه

ها مانند آموزش و ياادگیری و توساعه مناابع    انتقال دانش تجربی و کاربردی در برخی زمینه

ای است. زيارا باا پیشارفت علاوم و فنااوری،      انسانی دارای اهمیت و ارزش بسیار فوق العاده

اجتمااعی جواماع افازايش يافتاه و اماروزه       -نقش منابع انساانی در فرايناد توساعه اقتصاادی    

% فنااوری و  95متخصصین بر اين باورند که در تعیین موقعیت هرکسب کار نوپا و جديادی  

تصمیمات اتخاذ شده توساط ماديران و رويادادها و اتفاقاات      % منابع انسانی نقش دارند.85

ری دارد. در نتیجاه  ها تاثیر اجتنااب ناپاذي  ای گذشته در نوع خروجی سازماناصلی و حاشیه

های اجرا شده قبلی و ارزشیابی نتايج آشنايی با اين تغییر و تحوالت، نوع تصمیمات و برنامه

ريازی آتای مرکاز ماورد  اساتفاده      تواند برای پیشبرد اهداف و برنامهو پیامدهای حاصله می

اير مراکاز و  تواند در اختیاار  سا  مديران  فعلی و آتی قرار گیرد. ضمن اينکه اين تجارب می

موسسات آموزشی، پژوهشی و ترويجی سازمان تحقیقات،آموزش و ترويج کشاورزی قرار 

ها  و ستاد ساازمان ارتقااء بخشاد.     وری سازمانی را در زير مجموعه هگرفته و در مجموع بهر

ساال تاالش در بخاش     61مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( با ساوابق آموزشای بایش از    



 ش

 

اه اثربخشی در روند توساعه بخاش برخاوردار  اسات و توانساته  بخاش       کشاورزی، از جايگ

های مهارتی را تامین نمايد. در طی چند دهاه  مهمی از منابع انسانی مورد نیاز بويژه در حوزه

هاای  هاايی روبارو باوده و دوره   گذشته بعد از انقالب اساالمی ايان مرکاز باا فاراز و نشایب      

.  از طرفای باا   شناسی ارشاد را برگازار نماوده اسات    آموزش مقطع دار از سطح ديپلم تا کار

سال گذشته مرکز وارد فضای کاار آفرينای و    91ها، به تدريج طی تغییر بخشی از ماموريت

، روباه رشاد و اثار بخشای     آموزش کسب کارهای نوپا شد  و برای اين منظور تعامل سازنده

د زيسات باوم کاارآفرينی و    با بخش خصوصی برقرار کرد. نتیجه اين فرايناد مناتج باه ايجاا    

 هاا و  هاای داناش بنیاان، اساتارتا     کسب و کارهای نوپاای کشااورزی باا حضاور شارکت     

فناوری  و با حضور معاون علمی 9918های کشاورزی در مرکز شد که در سال دهندهشتاب

رياست جمهوری و مديران ارشد سازمان تحقیقاات، آماوزش و تارويج کشااورزی افتتااح      

د اين موقعیت و نتايج و پیامادهای حاصاله برخواساته از تاالش و مشاارکت      شد. بدون تردي

دارم. گسترده همکاران و کارکنان مرکز بوده و کمال قدردانی خود را از ايشاان اعاالم مای   

 شود.همچنین از آقای دکتر نوروزی نیز بابت تهیه اين مجموعه ارزشمند تقدير و تشکر می

وری واحادهای آموزشای ارتبااط مساتقیمی باا      ذکر اين نکته ضاروری اسات کاه بهاره    

و به تباع  « منابع انسانی»های کالن و نگرش مديران عالی به اين موضوع دارد. هرگاه سیاست

به عنوان ابزار توانمندسازی مورد توجاه قارار گرفتاه اسات الجارم تحاوالت       « آموزش»آن 

هرگاه اين دو مؤلفه بنیادی و توفیقات بیشتری در تحقق اهداف وزارت حاصل شده است و 

ها به وقاوع  ها و عدم توفیق در دستیابی به هدفها نبوده، کاهش عملکرد برنامهجزء اولويت

 پیوسته است. 

امید است اين کتاب و تجارب مطروحه در آن که در مجموعه وزارت جهادکشاورزی  

رزی قارار  گیران وزارت جهادکشااو نظیر است، مورد توجه مديران، کارشناسان و تصمیم بی

 برداری واقع شود.گرفته و تجارب بدست آمده در عمل مورد بهره
 

 

 

     

 عبداهلل مخبر دزفولی
 رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(
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 دیباچه

انتقال به مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( به عناوان ياک مرکاز ملای و زيرمجموعاه      

آشنايی باا برخای نقااط     9981سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در اوايل سال 

هاای  ترين مجموعاه رده اين واحد آموزشی به عنوان يکی از قديمیعطف در تحوالت گست

 آموزشاای وزارت کشاااورزی را بااه همااراه داشاات. تااا جااايی کااه شااايد بتااوان ادعااا کاارد  

کمتر واحدی در ساطح وزارت کشااورزی ساابق و جهااد کشااورزی فعلای تاا ايان انادازه          

مرکز آموزش کشاورزی ای را تجريه کرده باشد. تأسیس  های ساختاری و وظیفه دگرگونی

خورشیدی، تغییار باه مرکاز آماوزش ساپاهیان       41با هدف تربیت ديپلمه کشاورزی در دهه 

، تأسیس مجدد مرکز آماوزش کشااورزی در اواخار دهاه     41ترويج و آبادانی در ادامه دهه 

، ايجااد آموزشاکده کشااورزی    9958و پس از انحالل ساپاه تارويج و آباادانی در ساال      51

با هدف تربیت کاردان و يا تکنسین کشااورزی و از طرياق شارکت در     9971کرج در سال 

و از  9981کنکور سراسری، و سرانجام ايجاد مرکز آموزش عالی امام خمینای)ره( در ساال   

طريق ادغام آموزشکده کشاورزی کرج در واحد متناظر خاود در وزارت جهااد ساازندگی    

ه( و باا هادف اصالی برگازاری دوره هاای      سابق با عنوان مرکز آموزش عالی امام خمینی)ر

های کشاورزی و غیر کشاورزی نقاط عطاف   کاربردی و همچنین سراسری در رشته -علمی

ها به استثناء دوره  تحوالت اين واحد آموزشی است. اين در حالی است که در همه اين سال

همچنین  ده ساله مرکز آموزش سپاهیان ترويج و آبادانی، آموزش ضمن خدمت کارکنان و
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آموزش روستائیان و کشاورزان هم در اين واحد مورد توجه اولیاء امور و مسئولین بود. ايان  

ها در شرايطی بود که بر مبنای يک خصیصه فرهنگی در نزد ما ايرانیان که اهتمام  دگرگونی

ها و اقدامات نداشته و يا در صورت تهیه مساتند همات ماورد     الزم به مستندسازی از فعالیت

دهیم، کمتار ساند مکتاوبی از تحاوالت      از برای نگهداری آن را از خود ظهور و بروز نمینی

 نمايااد مسااتندی از  تااوان يافاات. همااین اماار ايجاااب ماای   مااورد اشاااره در سااطور باااال ماای 

تحوالت يک واحد سازمانی از طريق مصاحبه با مسئولین ذيربط، مطلع و صاادق باه عناوان    

جهت رسمیت بخشیدن بیشتر باه ايان حرکات موضاوع در     ترين روش تهیه شود. به  کارآمد

طارح و باه اتفااق آراء     9917آباان   18کمیسیون امور پژوهشای مرکاز در تااريخ     69جلسه 

مصوب گرديد. بر اساس مصوبه جلسه فوق مقرر شد که با رؤسای قبلی و فعلی مرکز که تاا  

تارين تحاوالت و    هام ای انجاام شاده و م   جای ممکن دسترسی به ايشان مقدور بود، مصاحبه

ای، سااختاری و غیاره احصااء شاود. در گاام       های مرکز در ابعاد مختلاف وظیفاه   دگرگونی

نخست الزم بود که اسامی اين افراد احصاء گردد که اين مهم از طرياق تعامال باا برخای از     

کارکنان که سابقه خدمتی بیشتری از سايرين داشتند، مقدور گرديد. در گام بعدی الزم بود 

ای بارای انجاام مصااحبه دياده شاود. بادون        تعاملی با ايشان برقرار شده و تدارک جلسه که

شک انجام اين مهم بدون مساعدت و همکاری برخی از دوستان و همکااران مقادور نباود.    

عالوه براين، از آن جايی که امکان دسترسی به هیچ يک از رؤسای مرکز در سال های قبال  

منظور در اختیار قراردادن اطالعاتی از فضاای مرکاز در آن مقطاع    از انقالب مقدور نبود، به 

مبادرت به انجام مصاحبه با آقای مهندس علی قره گوزلو کاه داناش آموختاه دياپلم مرکاز      

بودناد، شاد. پاس از انجاام هار مصااحبه الزم باود         9945آموزش کشاورزی کرج در ساال  

اد وحادت روياه در پیااده ساازی     نسبت به پیاده سازی مصاحبه اقادام شاود. باه منظاور ايجا     

ها توسط اينجاناب پیااده گردياد.     ها و پرهیز از اعمال سلیقه در اين امر کلیه مصاحبه مصاحبه

همچنین، برای هر بخش از مصاحبه حسب محتاوای آن بخاش عناوانی انتخااب گردياد تاا       

هات  مند باه انتخااب گزينشای محتاوای کتااب ج      راهنمايی باشد برای خوانندگانی که عالقه

مطالعه هستند. ساماندهی محتوای کتااب در ساه بخاش انجاام شاد. بخاش نخسات، حااوی         

 99دقیقاه )بایش از    787های صورت گرفته با رؤسای مرکز است. برای اين منظاور   مصاحبه
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ها بر اساس تقدم و تأخر تااريخ مسائولیت افاراد در     نفر انجام شد. اين مصاحبه 99ساعت( با 

اماام خمینای)ره( در وزارت جهااد ساازندگی، آموزشاکده      سه بخش مرکز آموزش عاالی  

کشاورزی کرج در وزارت کشاورزی و مرکز آماوزش عاالی اماام خمینای)ره( در وزارت     

جهاد کشاورزی مرتب شده و در کتاب قرار گرفته اند. در بخش دوم، با عنوان جمع بنادی  

هاای انجاام شاده بارای      و نتیجه گیری و رهنمودهايی بر آينده، آموزه های منتج از مصاحبه

آينده آموزش کشاورزی ارائه شده است که امید می رود مورد استفاده ماديران و مسائولین   

و همچنین مجريان ذيربط در سطوح مختلف سیاستگذاری و برنامه ريزی و اجرايای وزارت  

ای از اسناد و مدارک مرتبط با مرکاز کاه    جهاد کشاورزی واقع شود. در بخش سوم نیز پاره

ز سوی مصاحبه شوندگان و به منظاور درج در کتااب در اختیاار ايان جاناب قارار گرفتاه،        ا

آورده شده است. ذکر اين نکته نیز ضروری است که مسئولیت مطالب عنوان شده از ساوی  

مصاحبه شوندگان بر عهده راوی بوده و هیچ گونه دخال و تصارفی در ايان زمیناه صاورت      

ديدگاه و نظر از طرف ايشان به منزله تأيید آن نباوده،   نگرفته است. همچنین، طرح هر گونه

باشاد. عاالوه باراين، در     حاکی از نگرش فرد نسبت باه موضاوع ماورد نظار مای      بلکه صرفاً

 شاود کاه مطاالبی از ساوی افاراد ماورد مصااحبه در پاساخ باه سائوال          مواردی مشاهده مای 

موضوع کتااب اسات. در ايان     اينجانب و يا بدون آن ابراز شده است که فاقد ربط منطقی با

زمینه به پاس احترام به ساخنان و تجربیاات راوی و همچناین امکاان و احتماال مفیاد باودن        

مطلب برای برخی از خوانندگان، قسمت مورد نظار از ماتن کتااب حاذف نشاده اسات. در       

دانام از کلیاه افارادی کاه هار ياک باه نحاوی ماا را در انجاام ايان تحقیاق و             پايان الزم می

وری محتوای کتااب يااری کردناد، تشاکر کانم. در درجاه نخسات باياد از مصااحبه          گردآ

هاای مطروحاه را باا    شوندگان نام ببرم که با اختصاص وقت و حوصله کافی پاساخ پرساش  

های آقای دکتر عبدالاه مخبار دزفاولی کاه     روی باز دادند. همچنین، الزم است از مساعدت

پشاتیبانی الزم در ايان راه درياک نکردناد، تشاکر      عالوه بر مصاحبه به عنوان رئیس مرکاز از  

مناسابت نیسات کاه مراتاب قادردانی خاود را از دوسات و همکاار         شود. عالوه بر اين، بای 

ارجمند آقای دکتر سید داود حاجی میررحیمی، معاون محترم پژوهشی و کارآفرينی مرکاز  

شان مقدور نبود. ضامن  های مجدانه ايها بدون پیگیریاعالم کنم که انجام برخی از مصاحبه
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آن که از اعضاء کمیسیون امور پژوهشی مرکاز بابات تصاويب ايان کاار پژوهشای و ارائاه        

نظرات ارشادی بايد تشکر کنم. همچنین، جا دارد از آقای محمد پرتوی نکو، پیش کسوت 

 9961آموزش کشاورزی کشور که زحمت کشیده و شرحی در مورد تحوالت قبل از سال 

شاک بادون   ن تهیه نموده و به اين مجموعه اضافه کردند، تقدير شود. بای مرکز و رؤسای آ

مساعدت ايشان کتاب ناقص بوده و خواننده از اشراف نسبت به کل تحوالت ايان مجموعاه   

آموزشی محروم بود. ضمن آن که از آقای مهندس اکبر خیابانی، کارشناس محترم معاونت 

کاه همکااری الزم را در زمیناه     )ره(خمینای  پژوهشی و کارآفرينی مرکز آموزش عاالی اماام  

 شود.يافتن اغالط تايپی و ويرايشی مندرج در متن کتاب را بر عهده داشتند، تشکر می

                  
 عباس نوروزی                    

 عضو هیأت علمی مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره(                      
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 به نام خدا

 
 در یک نگاه )ره(ز آموزش عالی امام خمینیمرک

 

سال از آغاز باه فعالیات آموزشای وزارت کشااورزی در محلای کاه هام         61نزديک به 

گذرد. از طرف ديگر، قريب به شود، مینامیده می )ره(اينک مرکز آموزش عالی امام خمینی

جهاااد وزارت  )ره(چهاال سااال هاام از شااروع بااه فعالیاات مرکااز آمااوزش عااالی امااام خمیناای

کاه باه عناوان ياک واحاد       9981سازندگی گذشته است. رؤسای اين دو مجموعه تاا ساال   

 آموزشی از زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی ساماندهی شد، عبارت هستند از:
 

 به بعد: 9931وزارت کشاورزی از سال  -الف

 9969تا سال  9958مسعود رهنورد، رئیس مرکز آموزش کشاورزی، از سال 

 9961تا سال  9969نیدی، رئیس مرکز آموزش کشاورزی، از سال علی نقی ج

 9971تا سال  9961نايب، رئیس مرکز آموزش کشاورزی، از سال حسین حسن

 9979تا سال  9971فريد اجاللی، رئیس آموزشکده کشاورزی کرج، از سال 

 9971تا سال 9979اکبر، رئیس آموزشکده کشاورزی کرج، از سالعلی رضا علی

 9978تا سال  9971منش، رئیس آموزشکده کشاورزی کرج، از سال ونعلی آه

 9971تا سال  9978مصطفی مصطفوی، رئیس آموزشکده کشاورزی کرج، از سال 

 9989تا سال  9971الموتی، رئیس آموزشکده کشاورزی کرج، از سال محمد يونسی
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 وزارت جهاد سازندگی: -ب

 تاا ساال   9966، از ساال  )ره(اماام خمینای   عباس عبدالهی، رئیس مرکز آموزش عالیغالم

 9961 

 9977تا سال  9961، از سال )ره(علی اصغری، رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی

تاا ساال    9977، از سال)ره(بصیری، رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینیمحمود منسوب

9981 
 

 وزارت جهاد کشاورزی -ج

 تااا 9981، از سااال )ره(خمیناای محمدرضااا نوتاااش، رئاایس مرکااز آمااوزش عااالی امااام  

 9981سال  

تاا   9981غالمرضا کريمی نژاد، سرپرست مجتمع آموزشای جهااد کشااورزی، از ساال     

 9981سال 

 تاا   9981، از ساال  )ره(ابهری، رئیس مرکاز آماوزش عاالی اماام خمینای     جواد قريشیسید

 9987سال 

 تا کنون 9987از سال ، )ره(دزفولی، رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینیعبداله مخبر

مردآباد در استان البرز قارار دارد. در ساال    -کیلومتری محور جاده کرج 1اين مرکز در 

چهل هکتار از زمین های خالصه کرج از طارف اداره کال مهندسای زراعای وزارت      9996

اقادامات   9998کشاورزی برای احداث مرکز آموزش کشاورزی اختصاص يافت. در ساال  

متر و در سال  911اث تأسیسات مورد نیاز، حفر يک حلقه چاه عمیق به عمق اولیه برای احد

باه پاذيرش    9949ساختمان بناهای آموزشای و مساکونی آن آغااز گردياد. در ساال       9991

هاای میاان مادت تربیات ماروج      دانش آماوز بارای دبیرساتان کشااورزی و برگازاری دوره     

رای عاالی ساپاه داناش باه ماوازات      باا تأسایس دانشسا    9949کشاورزی اقدام نمود. در سال 

باه آماوزش ماروجین     9944های فوق به آموزش سپاهیان دانش پرداخت و در ساال  فعالیت

آموزش سپاهیان تارويج و آباادانی    9957تا  9946ترويج و آبادانی تخصیص يافت. از سال 

 مجادداً  ديپلم، لیسانس، فوق لیسانس و دکترا در اين مرکز استقرار و پس از انقالب اسالمی
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آموز در مقطع متوسطه کار آموزشی اين مرکز همراه باا آماوزش مولادين،    با پذيرش دانش

 9971ماهه آموزش دامپزشکی ادامه داشت. در ساال   4آموزش کارکنان به ويژه دوره های 

به آموزشکده ارتقاء پیدا نمود و به تربیت کااردانی رشاته کشااورزی پرداخات. ايان مرکاز       

هاای آموزشای،   متر مربع زيربنا است که شاامل سااختمان   49149زمین و هکتار  911دارای 

اداری، مسکونی و تأسیسات فنی مورد نیاز اسات. بعاد از ادغاام وزارت جهااد ساازندگی و      

تغییار و ساطح    )ره(وزارت کشاورزی مرکاز ماذکور باه مرکاز آماوزش عاالی اماام خمینای        

 آموزش رسمی آن تا کارشناسی ارشد رشد پیدا نمود. 

  :مدیران مرکز 

مسئولیت مرکاز آماوزش    9961ابتدا به صورت هیأت امناء و سپس افراد زير تا سال  

 را عهده دار بوده اند:

 امان ا... ظاهر پور-9 

 مهندس خسرو صدری  -1 

 آذرپور -9 

 دکتر البرزی -4 

 دکتر ترکمان -5 

 زربافیان -6 

 دکتر گودرز قوام زاده -7 

 تهرانی مهندس مسعود رهنورد -8 

 
   

 محمد پرتوی نکو                                         
 مدیرکل سابق دفتر آموزش کارکنان                                                

 و بازنشسته سازمان تات                                             
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   )ره(نیآموزش عالی امام خمی معرفی مرکز

ه ش باا ناام    9998سال در ساال   61با قدمتی بیش از  )ره(مرکز آموزش عالی امام خمینی

به آموزشکده کشاورزی کارج   9971ايجاد و در ادامه در سال  "مرکز آموزش کشاورزی"

هاا  هکتاار آن را مازارع ، باغاات، کارگااه     84هکتار باوده کاه    911تبديل شد. مساحت آن 

جااده محماد شاهر، انتهاای      5دهد. اين مجموعه آموزشی در کیلومتر ها تشکیل میوگلخانه

 های اصلی آن عبارتست از:خیابان شهید همت واقع شده و ماموريت

بارداران  های کار آفرينانه بهرهارتقای سطح دانش و مهارت های کشاورزی و توانمندی

 پیشرو در سطوح ملی و بین المللی

 رت جهادکشاورزی با رويکرد استعدادسنجیتوانمندسازی منابع انسانی وزا -

 های نوين  گیری از فناوریهای آموزشی تخصصی و مهارتی با بهره تدوين و اجرای برنامه -

هاای وياژه توساعه کساب و     آ هاای کاارآفرينی و اساتارت   ايجاد مرکز رشد، کاانون  -

 بنیان در بخش کشاورزیکارهای نوپا و دانش

 المللی و بین ملی کشاورزی لمی و آموزشی با مؤسسات آموزشايجاد و تقويت ارتباطات ع -

تقويت کشاورزی دانش بنیان در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی باا محوريات فرهنا  و     -

 مديريت جهادی

 تربیت کشاورزان آينده با تاکید ظرفیت بالقوه  جوانان روستايی -

، چهااار اداره "مااالی -اداری "و "پژوهشاای و کااار آفريناای"، "آموزشاای "سااه معاوناات

اماور فرهنگای و   »و « رواباط عماومی  »، «رسانی و مدارک علمیاطالع»، «آموزش کارکنان»



 بب

 

و شاش گاروه آموزشای : تولیادات گیااهی، مناابع طبیعای، ماديريت و توساعه          « فوق برنامه

هاای کشااورزی و علاوم دامای وآبزياان در حاال       کشاورزی، آب و خااک، فنای و ماشاین   

الیت های علمی، آموزشی و مهاارتی باوده و سااختار ساازمانی ايان      ريزی و اجرای فعبرنامه

نفار   98نفر نیروی انسانی است که از اين تعاداد   991دهند. مرکز دارای مرکز را تشکیل می

عضو هیأت علمی  تمام وقت می باشند. امکانات آموزشی و رفااهی آن عبارتناد از: مساجد    

نفااره، سااالن  651سااالن آمفاای تئاااتر   مترمربااع  511بااه مساااحت )ع( حضاارت سیدالشااهدا 

آزمايشاگاه و   19نفار،   51نفره، سالن استاد کماالی ناژاد   971اجتماعات استاد شهید مطهری 

کارگاااه آموزشااای، انسااکتاريوم )بزرگتااارين واحااد تولیاااد حشاارات  مفیاااد در وزارت     

مترمرباع باا   9111کاالس آموزشای و کتابخاناه در فضاايی باه وساعت       95جهادکشاورزی(، 

جلد کتاب خارجی. مجموعه های ورزشی مرکز شامل :  9111جلد کتاب فارسی و  91111

مترمرباع در   1111مترمربع ، ساالن ورزشای باا مسااحت      4111زمین فوتبال چمن به وسعت 

سازی،  تنایس روی میاز،  فوتباال دساتی     رشته های ورزشی فوتسال، والیبال،  بسکتبال،  بدن

المللای  نفر است.  مهمانسرای باین  741ظرفیتی به تعداد  باشد. سالن غذا خوری نیز دارایمی

 64نفر، مهمانسرای کارکنان باا ظرفیات    46نفر، مهمانسرای مديران با ظرفیت  91با ظرفیت 

هاای رفااهی و مزرعاه    نفار از جملاه ظرفیات    91نفر و مهمانسرای شاماره چهاار باا ظرفیات     

خانه، گیاهاان زراعای و بااغی و    هکتار در سه بخش گل 5آموزشی و کارآفرينی به مساحت 

 4هکتار و مزرعه پژوهشای  باه  مسااحت     41گیاهان دارويی و مزرعه ارگانیک به مساحت 

 باشد.های  آموزشی و تولیدی اين مجموعه آموزشی میهکتار از ديگر ظرفیت
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عباسعبدالهیمصاحبهباآقایدکترغالم


 رستورانبلوط،سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی-تهران-2931تیر21



سوابقشغلیوتحصیلیمعرفی

خواستمخواهشکنماولیکمعرفیازخودتانداشتهباشید.مینوروزی:

.یعنیماادفتارمرکاجیجهااد ا85منعبدالهیهستموازجهادیهایسالعبدالهی:

شروعکردیم.آنموقعخیابانپاستو بود.بَغَلآنجاییکهشدهبیما ساتانشاهید85سال

اواخارًختمانجهادسازندگیاستوبعددوسهتاساختمانگرفتیمونهایتاشو یدهاولسا

ماآمدیممیدانانقالب.85واوایلسال85سال

ایکهمتعلقاستبهنخستوزیری،ابتاداجهاادساازندگییعنید مجموعهنوروزی:

د آنجامستقربود؟

بعدسپردندبهجهادوهمزمانباآمادندقیقا.آنجامتعلقبهبنیادعلویبود.عبدالهی:

جهااد اشاروعکاردیم.85آقایناطقبهعنواننمایندهامامباهجهاادساازندگیمااساال

آمدیممیدانانقالب،بعدساختمانهاتوسعهپیداکردتااینساختمانیکهبعداتوسعهپیادا

اضاافهکردناد.یعنایدفتارکردوشدمرکجآموزشامام،سرچها  اهقدس ابچههابعدا

مرکجیجهاددوتاساختمانداشت:میدانانقالبکهکمیتههابودند،مثلکمیتاهآماوزش

گفتایمکااهسارچهااا  اهقادسبااود.ماند کمیتااهوفرهنگایوسااختمانقاادسمااماای

آقایآخوندیوماشاروعکاردیم.نسانکشاو زیبودم.یعنیکمیتهکشاو زی اتقریباً

من فتمتربیتمد س.36ی،داداشعباس.سالآخوند

لیسانسبودید.36پستاسالنوروزی:

همکاریدرتدویناساسنامهجهادسازندگی

لیسانسبودم،د جهادد کمیتهکشااو زیباودمباهعناوانمسارولطار وعبدالهی:

ماننقاشخیلایهاییداشتم.د بحثاساسانامهجهاادبرنامهوقائممقامکمیتهومسرولیت
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فعالیداشتم.چوننمایندهکمیتهکشاو زیبودمویکسریواژههاییمثلترویج امان

آنموقعمطر میکردم.یعنید تدویناساسنامهجهادکهتیمیبودبهسرپرستیمرناوم

شهیدشو یده،مننمایندهتاماالختیا کمیتهکشاو زیبودم.

سازندگیتأخیردرتصویباساسنامهجهاد

کهدیگرد گیریجهادووزا تکشاو زیبهاوج سایدوبعادباه36سالعبدالهی:

خصوصبامطر شدناساسنامهجهادسازندگی،ماخدمتآقاایخامناهای سایدیمکاه

 ئیسجمهو بودند،آقایموساوینخساتوزیارباودوچنادتانازمقامااتودوتایماز

نشوشو ایمرکجیجهادساازندگیومانهامباودمووزا تکشاو زی،وزیرومعاونی

آنجا ویمسرلهخیلیبحثشد. ئیسجمهو وقت،مقاممعظام هبارییاکموضاعی

گرفتندکهتقریبااساسنامه امنتفیکردند.بههمیندلیلکا بهعقبافتاد.

تشکیلمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(

یتمد س.ماآنجاهمبازازشروعکنندگانیم.یعنایبعدازآنمن فتمتربعبدالهی:

د اولیندو هتربیتمد سمند  شتهگیاهپجشکیشروعبهتحصیلکردم.داشتمپایاان

نامهام ادفاعمیکردمکهبهمنپیغامدادندازجهادسازندگیکهآنموقاعآقاایزنگناه

یم.یعنایمرکاجآماوزشاماامجهاادوزیربودکهمامیخواهیمدانشگاهجهادد ستبکنا

سازندگیازآنجاشروعشد.منهمبو سیهدانشگاهبوعلیهمدانبودم.یعنینکاممان

 اداشتندمیزدندبرایدانشگاهبوعلیهمدانکهبرگشتمجهاد.خببیمیلهامنباودم،

ه فاتهمتهرانباشموهمیککا یبههرنالانجاامبادهم.بااآمادنمانآقاایزنگنا

وزا تنیرووماماندیموآقایفروزش.تشکیالتجهادداشتپیادهمیشد.خیلیآنجاا

منتالشکردمکهمعاونتآموزشوتحقیقاتد جهادایجادشود.نامههایمنبهآقاای

فروزشهست.معاونتآموزشوتحقیقاتد ستشدواینمرکجآموزشیکاهبعاداشاد

کهوابستهواندآموزشبودایجادشد.ما فتایموایان)ره(مینیمرکجآموزشعالیامامخ

 امستقلشکردیم.چونمندیدمکههیچ اهینیستبرایجذبنیروهاایکیفایوبایاد

یکسریکا هاانجاممیشد.
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آئیننامهاعضایهیأتعلمی انوشتیم.یککمیسیونا زشیابیاعضایهیاأتعلمای

رولکمیسایونباودموتعریفایدادیامکاههشاتوانادد ستشکیلدادیم،خودمهممس

بدهیدمیشویدهیأتعلمیوپروژههمبگیریدوپانجشانبه اهاممانتعطیالکاردم.باا

مخالفتها وبه وبودیمکهفالنایآمادهوآنجاا امساتقلمایکنادوبااالخرهمرکاج

ردیم. امنوآقایامانپو مصوبک)ره(آموزشعالیامامخمینی

اینزمانیبودکهمسرولیتآنجا اهمداشتید؟نوروزی:

بودم)ره(بلهمنمسرولآنجابودم.من ئیسمرکجآموزشعالیامامخمینیعبدالهی:

کهبرایدکترامن فتمانگلستان.35تاسال33ازسال

چهکسیداد؟)ره(ابالغتان ابهعنوان ئیسمرکجآموزشعالیامامخمینینوروزی:

ابالغاولیه اآقایخلقانیداد.آنموقعمسرولواندآماوزشباود.ماایاکعبدالهی:

واندآموزشداشتیمویکمرکجآموزش.منتهید نکمنوشتهبودکهشاماکاهایان و

توسعهبدهید.منوقتایآنجاا اتوساعهدادموآقاایخلقاانیهام فات،نکام یاسات

 اآقاایاماانپو باهمان)ره( ئیسمرکجآماوزشعاالیاماامخمینایکمیسیونا زشیابیو

آنجابودموکا هاییکهانجامشدایانباودکاه35تاسال33سالازسال4دادند.ومن

گروهکشاو زی اایجادکردیم.خوابگاههاجداشدهبودوماسهتااخوابگااهدانشاجویی

خیلیزیادبود.یعناید نادودسیصادتااسیصادوداشتیم.تعداددو ههایکا شناسیما

ایدانشجویکا شناسیداشتیمکهدیگربا فتنمنیکخاردهتحلیال فات.یعنایخرده

 فتندسراغتعریفوبازتعریافمرکاجآماوزشودو ههاایکوتااهمادتویاکساری

مسائلوماندتاموقعادغام.

بورسیهتحصیلکردگانرشتههایکشاورزی

منکسیبودمکهواژههیأتعلمای اد جهاادوا دکاردم.تعریافهیاأتدالهی:عب

کردیم،چاونهایکشاو زی اماد جهادسازندگیبو سیهمیبچهعلمی اوا دکردم.

هایدانشکدهفنیکهاشبازباخودمبود،البتهقبلازمنبچهبنیانگذا یگروهکشاو زی

گذ اندند،آنجابودنادوکا هاایی اهامکاردهبودناد.چنادیشان اد جهادمسربازی
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آزمایشگاهخیلیخوبمثلآزمایشاگاهفیجیاکوبار وعماران اهانداختاهبودناد.ولای

کمیتهکشاو زینداشتند.منگروهکشاو زی اآنجا اهانداختمونوزدهنفارازبهتارین

پیکرهسازمانتحقیقاتوبیشترمؤسساتبو سیههایجهاد امنجذبکردمکهاآلنهم

ازاینعجیجاناست.آقایباغستانی،آقایطهماسبی،آقایمیرزایایندوشان،آقاایمادا 

عا فی،مرنوممیرنسینی،آقایننطهوخیلیهایدیگارکساانیبودنادکاهمااد گاروه

کشاو زیجذبشانکردیم.

ادرسازیاعتقادراسخوزیرجهادسازندگیبهآموزشوک

وقتیکهمناساسانامه انوشاتمود شاو ایتحقیقااتوآماوزشتصاویبعبدالهی:

کردیم،منگفتمکهآقایزنگنه فتهوبحثدانشاگاهمنتفایاسات.چاونآقاایفاروزش

اعتقادینداشت.آقایفروزشمیگفتکاهدانشاگاههااهساتندوتربیاتکننادومااهام

برعکسآموزشیبود.اصالمعتقادباودباهنیروساازی.یعنایکا مان ابکنیم.آقایزنگنه

معتقدبودکهجهادبایدنیروبسازد،چونجهاددستگاهانقالبیاست.وهمانهمشد.خیلی

ازنیروهاید سطحکشو ازنیروهایفا غالتحصیلوآماوزشدیادگانومادیرانجهااد

شاو زی.هستند.چهوزا تنیرو،چهوزا تنفت،چهوزا تک

تغییرعنوانمؤسسهبررسییآفیاتوبیمیاریهیایگییاهیبیهمؤسسیهتحقیقیات

گیاهزشکیکشور

موقااعادغااامماانوزا تکشاااو زیبااودم.ماان ئاایسمؤسسااهتحقیقاااتعبییدالهی:

گیاهپجشکیبودم.آنجاهمبازهمینکا  اکردیم.آنجااسممؤسسهبر سیآفاتباود

هپجشکیکشو ،بهدلیلتعریفیکهخودگیاهپجشکیدا دکهمنتبدیلشکردمبهگیا

پستغییرعنوانمؤسسهازبر سیآفاتوبیما یهاایگیااهیباهتحقیقااتنوروزی:

گیاهپجشکیکشو د دو هشمااتفا افتاد؟

هاایهایهرز.بخشعلاف.اصالیکمشکلیپیشآمدد مو دعلفدقیقاًعبدالهی:

هاایهارز.دلیلشهماززمانیبودکهدو هکا شناسیا شدعلافهرزمامدعیپیداکرد

مطر شدد کرجکهمتولیاشکیباشد.باغبانیهامیگفتنادماا.تعریافهامداشاتند.
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گیاهپجشکیهامیگفتندما،تعریفداشتند.ز اعتهممایگفاتماا.ایانهااهارکادام

ز اعاتاسات.ازآنطارمهامموافقومخالفخودش ادا د.بااالخرهعلافهارزد 

بیسشگیاهشناسیاستوباغبانیهابیشترمایگفتنادمتاولیاشمااهساتیمومااهامکاه

معتقدیمعلفهرزآفتاست.بحثکنترلش امیگویم.مسرلهمابهاینجااکشایدهشاد

کهبعضیهامدعیشدندکهبخشعلفهایهرزبایدبرودباهمؤسساهاصاال باذ .مان

چهتعریفای1ریفینوشتمکهاصالچراگیاهپجشکیونفظنباتاتوگفتمکهپستیکتع

دا د:کلیهموجوداتوعواملخسا تزایمردهوزنده امامیگوییمآفت.زندههاهام

ازعلفهرزشروعمیشودوموشو توپرندهوچرندهوتابرسادباهبااکتریوقاا  

باایانگساتردگیاسات.گیاهپجشاکیچارابایادمتاولیاینهاهمهآفتاست.لغتپست

باشد،بهخاطراینکهبحثملیاست.ومندوکا کردمکاهالبتاهآقاایخلقاانیکماک

کرد.یکیاینکهمؤسسهتحقیقاتگیاهپجشکی اباهمینتعریفماجاااناداختیمویکای

اءمنایندوتاطر  اباردمهماستقاللمالیمؤسسهبود.اینهاهمجمانباآمدنهیأتامن

ومصوبکردمکهدیگرماآمدیمکنا .

انتصاببهریاستمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(

زمانیکهمسرولیتمرکجامام ابرعهادهگرفتیاد،شامااولاین ئایسآنجاانوروزی:

بودیدیااینکهفرددیگریقبلازشماآنجامسرولیتداشت؟

بینیدبااینمفهوممناولین ئیسهستم.بعبدالهی:

چونبرخیازهمکا انازآقاییهمبهنامآقایپازوکیاسممیبرند.نوروزی:

ببینیدیکواندکوچکید ساختمانقدسبود.دوطبقهاشخوابگااهودوعبدالهی:

لیساانسطبقهاشهمکالس.تا یخچهاشایناستکهآقایپازوکیآنجامسارولباود.

باستانشناسیداشتوتاآخرینخبریکهمانداشاتممادیرکالمیارانفرهنگایاساتان

تهرانبود.چوندوطبقهاشخوابگاهبود،بچههاباپیژامهد آنجاتارددمایکردناد.آن

زماندو ههاکوتاهمدتبودودو ههایمقطعدا مانداشتیم.بعدچندتاازبچههایالنه
 ____________________________ 

1- Pest 
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وفنیمثلآقایقیاسیوآقایناصارودوساتخوبماانآقاایشایساتهآمدنادوجاسوسی

مرکجآموزشد ستکردند.یعنیخوابگاهها ابردندبیرون،آزمایشاگاهایجاادکردنادو

اولیندو ههایبر وعمرانوماننداینها اگرفتند.یعنیدو ههایمقطعدا گرفتند.

مآموزشعالیامامخمینی)ره(هایمرکزاماتوسعهدوره

دو همقطعدا برایپرسنلجهادبودود ستاست؟نوروزی:

پرسنلجهادبودندومیآمدندومد کهمبرایجهادمعتبارباود.مانکاهعبدالهی:

آمدمگروهکشاو زی اشروعکردیم،آزمایشاگاههاا اتکمیالکاردیموآنجاادیگار

نس امطر کردیم.تاقبلازآندو ههاکا دانیباود.مانبحثدو ههایمقطعدا لیسا

دو ههااایکا شناساای امطاار کااردم.کا شناساایصاانایعغااذایی،کا شناساایعمااران،

کا شناسیبر ،کا شناسیز اعت،کا شناسیگیاهپجشکیودیگردو ههایما فاتتاا

یکچیجینجدیکسیصددانشجو.سهتاخوابگاهماداشتیم.

هایمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(بگاهخوا

مثلاینکهیکیازخوابگاههایتاند ترمینالجنوببود.نوروزی:

ترینشانآنبود.یکیهمآنساختمانیبودکهاآلنشدهانسنت.بلهبج گعبدالهی:

.آنجایییکسااختمانیاکطبقاهایباود.یاکخوابگااههامداشاتیم،1ساختماننواب

کههمینجاهابودکهاینسهتاتقریباسیصدنفر اپوششمیداد.6انپسی

هایمرکزامامبرخیاقداماتدرراستایارتقایسطحکیفیآموزش

واینعنوانکهدیگرگروهبندیبشود،واژههیأتعلمیداشتهباشیم،هیاأتعبدالهی:

ردیمونیارویکیفایگارفتیم،علمیموظفبهتد یسباشد،پنجشنبههایبچه اآزادکا

گجینشگذاشتیم،ا زشیابیهیأتعلمی امانگذاشاتم.بچاههاا ابر سایمایکاردیم.

ایانمساائلنباود.خاودهاموا دیبودکهد دو همانشاروعشاد.قبالازماناصاالًاین

 ____________________________ 
 تونید.ساختماندکترنسابید تقاطعخیابانهایآزادیو-1

  واقعد خیابانشهیدفالنی،منشعبازخیابانولیعصرقبلازمیدانتجریش.-6
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کاهایهایکا شناسکمیتههایاجراییمیآمدند،د سمیدادندبهبچههایدیپلمهبچه

ازشهرستانهامیآمدند.آنموقعهمبیشتربچههاد سطحدیپلمبودناد.دو ههااییباود

بازآموزینینخدمت.ولیدو ههایمقطعدا مانداشتیم.واژههیاأتعلمایواساتادباه

هایی اکهبو سایهبودناد،مایآمدناداینمفهوممانداشتیم.تقریبامااستخدامکردیمبچه

شادند.یعنایهاماشالابیوفرمیوبعدهمکهبهعنوانهیأتعلمایوا دماییکا زشی

هااشانبازتربود،همموقعیکهد جهادپنجشنبهکرد،همدستوبالنقو شانفر می

ها.ها اتعطیلکردیم،فرمدانشگاهآمدند،ماپنجشنبههمهمی

پانجشانبههاا اتعطیال36دهاهفکرکنمکهدساتگاههاایدولتایازاواخارنوروزی:

کردند.

ها اپیادهکردیم.یعنیمان فاتممازودتراینکا  اکردیم.مامدلدانشگاهعبدالهی:

هاگرفتموآمادمآنوزا تعلومبهواندا زشیابیهیأتعلمیآنجاالگوهاوآئیننامه

 اپیادهکردم.

اعزامبهخارجازکشوربرایدورهدکتری

علت فتنتانازمرکجامامچهبود؟روزی:نو

ادامهتحصیلبود.عبدالهی:

هاایزمانیکهبرایادامهتحصیل فتید،تفکیاکوظاایفباینوزا تخاناهنوروزی:

کشاو زیوجهادسازندگیشدهبود؟

بلهشدهبود.عبدالهی:

پسشماججءوزا تکشاو زیبودید.نوروزی:

دمآنجا.چونمسرولآماوزشباودموتفکیاکوظیفاهخیلاینه،نه.منمانعبدالهی:

نقشینداشتوچونمنمیخواستمبرایادامهتحصیلبروم،خیلیبهایانموضاوعو ود

منآمدمکنا ،بحثهایتفکیاکوظیفاهاولیاهمطار باودکاهباه35نکردند.وقتیسال

06.مندیگر فتم.ساالموجبآنجهادسازندگیشدمسرولداموشیالتومنابعطبیعی

  فتمانگلستان،وقتیبرگشتمبراساستخصصمآمدماینجا.
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اخذسندملکیتباغکشاورزیبهناممؤسسهتحقیقاتگیاهپزشکیکشور

اینجاهمبازهمانسربج گیهایمااداماهداشات.بخاشتحقیقااتساان اعبدالهی:

وبعداز ئیسمؤسسهایهمدیدمکاهایجادکردم.بعدیکمدتیهمشدم ئیسمؤسسه

چالشهازیاداست،آمدیممؤسسهتحقیقاتگیاهپجشکی اایانجاامطار کاردیم.ساند

اینجا ابهناممؤسسهگرفتیم.

سنداینجابهنامکیست؟نوروزی:

بهناممؤسسهگیاهپجشکی.مؤسسهگیاهپجشکیسیهکتا زماینداشات.ایانعبدالهی:

کهآنجامیبینید ابهخاطرخدماتایشانمازدیاموخیلایهام1شریفمجسمهمرنوم

اذیتشدیم.ایشانسیهکتا زمینمیگیرد.یکپنجهکتا یآنطارماساتکاهدفتار

مدیریتاست.یکپانجدههکتا یاینطرماستویکدههکتا همآنباالداشاتیمکاه

هاا.اآلنهامیاکمقادا یشاسات.د آنمقدا یش فته.ساختمانسازیوتعاونیواین

قسمتباالییخانههاایساازمانیوبخاشتحقیقااتبیولوژیاکقارا دا د.د چاالشباا

میآیادایانجاا.43آستانقدستوانستیماینجا امستندکنیم.سازماننفظنباتاتسال

شاکلمایباهاصاطال 80و83مستأجراینجابوده.بعدهمسازمانتحقیقاتساالهاای

گیردومیآیداینجاوآنسااختمان امایگیارد.منتهایتاامانباودمخیلایمسارلهای

نداشتیم.مااینجاطو یعملمیکردیمکهمدیریتومتولیگاریمؤسساهبرقارا باود.

خیلیمشکلایجادنکردیم.

بهکارگیریجوانانوایجادوتوسعهشرکتتعاونیمؤسسهتحقیقاتگیاهپزشکی

بعدهمیکیازکا هاییکهانجامدادیمبحثهایجوانگراییباود.تقریبااعبدالهی:

زمانمنبودکهایننسلجدیدآمدندومنبهکا گارفتموباهشاانپساتدادمومیادان

دادمکهخوشبختانهاآلنپایهبخشهایتحقیقاتیهمانجوانهاییهستندکهماباهشاان

رازکا هاییکهانجامدادیمبحثتوسعهتعاونیبود.اینتعااونی امیداندادیم.یکیدیگ

 ____________________________ 
سردیسنصبشدهد ابتدایو ودبهباغکشاو زی-1
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منبهاینشکلگستردهکردمکهاآلنهمیکد آمدزاییدا دوهمواقعااباعاثافتخاا 

است.

تحویلمسئولیتمرکزبهدکترعلیاصغری

م؟وقتیبرایادامهتحصیل فتیدانگلستان،بهجایشماکیآمدمرکجامانوروزی:

آقایاصغری.آقایدکترعلیاصغریازبچههایدانشاکدهفنایباود.اتفاقااعبدالهی:

من فتمجایایشاند همانشهرایشانومرکجایشانوآقایاصغریآمدجاایمان.مان

وقتیبرگشتمهمآقایاصغری ئیسمرکجبود.

منظو تانازاینکه فتیدمرکجایشانچیست؟نوروزی:

ایشانیکمرکجاسالمید ستکردهبودد شاهرکاا دیفانگلساتان.مان:عبدالهی

 فتمآنجا.مسرولیتشبامابود.یعنیوقتیمن فتمکا دیفایشاانخیلایمحباتکاردو

مسرولیتکا هایفرهنگیآنجا ابهمنسپرد.

مسئولیتدانشجویانکشاورزیدرانگلستانوایرلند

یشماد کا دیفبود،نه دینگ.پستحصیالتدکترنوروزی:

نهنه.من دینگنبودم.ولیآنجاهمبازمسارولعلمایدانشاجویانبخاشعبدالهی:

کشاو زیبودمد انگلستانوایرلند.دوتاهمسمینا گذاشتیمبانکممسارولدانشاجویی

یبخشاندهسفا ت.منمسرولعلمیدانشجویانبودموازنیوکاسلآقایخلقانیبودوآقا

کهاآلنمعاونبرنامه یجیوزیراست. دینگخیلیدانشجوداشتیم.ازناتینگهاامداشاتیم،

ازلیو پولداشتیم،ازایرلندداشتیمکهاینها امااازنظارپایاانناماهویاکساری وناد

علمیکمکمیکردیم.د نقیقتمنمسرولدانشجویانبخشکشاو زیبودم.

دکتراصغریازانگلستانآمدندومسرولیتمرکجامام اگرفتند.پسآقاینوروزی:

بلهایشانانگلستانبودند. دیناگبودناد.فاا غالتحصایلشادند شاته اهوعبدالهی:

ساختمان،آمدندومنداشتممی فتم،نکمایشان ازدندومن فتم.

ایشاناآلنکجاهستند؟نوروزی:

انتفاعیدا ند.یکدانشگاهغیرعبدالهی:
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پسجذببدنهوزا تجهادکشاو زینشدند.نوروزی:

اینبودناد.ایشانجذببدنهنشدند.چونمثالمانوزا تخاناهنهخیراصالًعبدالهی:

ودوبعادهامباباالخرهایشانآمدند.نیرویخیلیمعتقدومقیادیبودناد.مرکاجآماوزش

 فت.

یشانبود.شایدیکدلیلشهم شتهتحصیلنوروزی:

هرنالبلهدیگر.ولیخبمانه،ماوزا تجهادیبودیم.وقتیهمآمادمعبدالهی:به

ایاانطاارموزا تکشاااو زیایبااودیم.ماانبااهعنااوانهیااأتعلماایسااازمانتحقیقااات

بازنشستشدم.

لزومسوقیافتنآموزشدروزارتجهادکشاورزیبهسمتآموزشروستائیان

حبتجاافتادهاید مو دمرکجامامدا ید،بفرمائید.لطفااگرصنوروزی:

مرکااجامااامد یااکمقطعاای سااالتش اانجااامداد.واآلنکااهدیگاارباااعبییدالهی:

آموزشکدهکشاو زیادغامشدهاستبهعقیدهبندهدیگرسلبهویاتشادهاسات.یعنای

توجهبهوضعیتنیارویاآلنشمامحبتکردیدوعنوان انگهداشتید.برایاینکهاآلنبا

کا واینهمهفا غالتحصیلمابایدیکبازبینیبکنیم اجعباهنقاشآماوزشد وزا ت

جهادکشاو زی.ببینیدیکزمانیبودکاهوزا تکشااو زیزومکارد ویآموزشاکده

هایکشاو زی.زمانیکهآقایطهماسبیمسرولآموزشبودند،زمانیآقایآهاونمانش

شوتحقیقاتبودندوماچندینآموزشکدهد سطحکشو داشاتیم.یعنایباهمعاونآموز

عقیدهبندهاآلنآموزشد وزا تجهادکشاو زید قالبآموزشکدهبایادشاکلناوین

بگیرد.دیگراینکهشما وستازاده ابگیردوفو دیپلمبهشبدهیدواینهابااتوجاهباه

بهِیرمیشود،جاوابنمایدهاد.خابایانپیااماساتاینکهامسالکنکو د کشو یِر

دیگر.وجوابگونیست.بایدبلهمرکجامامد آنمقطعالزمباود.واقعااالزمباودچاونمان

خودمد گیربودمکهشمانیروهایجهاد ابیاو یادوکا شاناسبکنیادوبرگردانیادود 

 نیرویمازاداستکاهشامااگارکاد عملکنند.اآلندیگرآنمشکلنیست.االنآنقد

نیازداشتهباشیدمیتوانیدازآنهابهعنوانکااد بگیریادواساتفادهکنیاد.آنموقاعایان



 03                                                                                    ها          بخش نخست / مصاحبه

 
 

مسائلنبود.نیاززیادبود،جهادد عرصهگسترشپیداکاردهباودباانیروهاایکامساواد،

ندیگارنیاازنیسات.دیپلم.آننقششو سالتش اانجامداد.کا یبودبسایا مقادس.اآل

اآلنمابایداینها ایکبازبینیبکنیم،د تعاملباوزا تعلاومباهیاکتعریافجدیاد

برسیم.یعنیبهعقیدهبندهآموزشد وزا تجهادکشاو زیباهخصاوصبایادبارودباه

مای36سمتآموزش وستایی.یعنیماهنوزهمبراساسهماننرمهاییکهمانساال

گفتممشکلبخشکشااو زی،تارویجاسات،هناوزهاممشاکلتارویجاسات.زدمومی

مشکلترویجبهمفهومانتقالیافتهها.یعنیماهناوزهامباابیساوادیوکامساوادیتولیاد

کننده وبه وهستیم.یعنیاگرقرا استکاهد کشااو زیتحاولیایجاادبشاود،غیاراز

دیگرمشخصاسات،چاونناداقلمانبحثسرمایهگذا ید بخشو فعمعظالتکه

خودمدودو هدوتابرنامهبرایوزا تنوشتمودادموآنجاکامالمشخصاست.بحاث

هاییمثلزمینوسرمایهگذا یوواسطهگاریوباازا واقتصاادمطار هساتند.ولاید 

هکنا اینهاآنکهپر نگاست،ایناستکهمنهاییاکقشارخیلایانادکتولیدکنناد

شماهنوزسوادکافی اندا د.

مثالیازبهکارگیریترویجکشاورزیونتایجآن

منیکمثالبجنم.سالگذشتهآقایمهاجرکهمجریطر کلجاستباهمانعبدالهی:

یکطرنی اپیشنهادکرد:انتقالدانشفنی.ماچندتامهندسگرفتیموفقا یاکساری

ونقشآبومبا زهباآفااتوبیماا یهااوداشاتویافتههایمشخصی اازبسترسازی

برداشت امامنتقلکردیمبهز اع.یعنید کنا زا ع،همانبحثترویجیاینکا انجام

کیلوگرمتایکتن اد هارهکتاا داشاتیم.صارفاباا566شدومامیانگینافجایشتولید

مهندسایانمطاالبی اکاهبلاداسات اچاهنقشانتقالیافتهها.بانقشاینکهاینآقای

جو منتقلکندد کنا ز اع.ایننشانمیدهدکهمااگرقرا استکهمیانگینتولیادمان

برودباال،منهایآنبحثهاییکهکالنکشاو زیاستبایددانشفنیکشاو زبرودباال.

میشد،ماد کلجاتحاولوآنطر آقایمهاجراگردوسالدیگرانجاممیشدوتمدید

داشتیم.مامسرلهمانایناستکهزا علرستانیکلجا انمیشناسد،نااالمایخاواهیمآن
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جاکلجا اتوسعهبدهیم.مامشکلمانایناساتکاهزا عهمادانیکمتارینآشانایی اباا

کلجادا د.مسائلگندمدیگرکاشتوداشتوبرداشتنیسات،چاونیاکساریمساائل

دیگراآلنمطر است.بایدآنمسائل امروجبداندوبعدبتواندمنتقلکند.

دوکارماندگاروافتخارآمیز

منجاجءافتخاا اتمبارایآخارتدوتاابحاثاسات:یکایکاا مد مرکاجعبدالهی:

آموزشویکیهمکا مد مؤسسهگیاهپجشکی.همکا دلیباود،هامکاا ا زشایباود.

هنرمداشتمبرایگفتن.کا هایدیگرد کنا ایندوکا بود.یعنیبابرنام



 
 



مصاحبهباآقایدکترعلیاصغری


دانشگاهصدرالمتالهین)صدرا(-تهران-2931دی93



معرفیسوابقشغلیوتحصیلی

آقایدکترلطفاًشمهایازساوابقشاغلیخودتاانوتحصایلیخودتاانا ائاهنوروزی:

فرمائید.

شگاهتهراند  شته اهوساختمانپذیرفتاهند دانشکدهفنیدا1686منسالاصغری:

بااماد ک1685داد،لذامنآباانشدم.آنزماندانشکدهفنیکا شناسیا شدپیوستهمی

کا شناسیا شدازآندانشکدهفا غالتحصیلشدم.

چرااینقد طولکشید؟نوروزی:

اندانشکدهفنی ادانشاکدهجناگمایگفتنادچاوندانشجوی،قبلازانقالباصغری:

آذ جاودانشاکدهکاامال13ًآنجادائماعتصابود گیریبود.قبلاز وزهایمهممثال

آذ ازدانشکدهبیرونمیآمدند،مینشساتند،13تغییرمیکرد،هرموقعدانشجوهاقبلاز

هاانیتایمایشادودانشاجومعلومبودکهیکد گیریجدیدد پیشاست.جوکاامالام

دادند.شعا هایتندیمی

پسدو اندانشجوییپرتنشی اگذ اندید!!نوروزی:

بلهدو هپرتنشیبودوچندبا مسارولیندانشاکدهتارمهاا اباهنالاتتعلیاقاصغری:

 فتم1680د آو دند،بهاینخاطر،تحصیلد آندانشکدهکمیطوالنیشد.د شهریو 

هااایساامنانهسااتم ود مد سااهعااالیمااناصااالتاًمتولاادسنگساارازشهرسااتانساامنان 

تکنولوژیکهاآلندانشگاهسمنانشدهمشغولتد یسشدم.اینزمانمصادمبودباااوج

هاوتظاهراتمردمیکهمنجربهانقالباسالمیشد.د گیری

پسشماقبلازانقالبد ستانتمامشدهبود؟نوروزی:



 ()رهتاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     06

نهآنموقعچندواندازد ساهایمبااقیمانادهباودکاهبعادازانقاالبآن ااصغری:

بهتد یسمشغولبودم.د 1631گذ اندم.د همانمد سهعالیتکنولوژیسمنانتاسال

دو انانقالبفرهنگیازطرمجهاددانشگاهی،طینکمیبهعنوانعضاوهیاأتعلمای

مجموعیکشو ایسهنفاره مسارولیتشاو ایبههمراهیکدانشجوویککا مند د 

مدیریتمد سهعالیتکنولوژیبهماواگذا شدکهبعدازمادتکوتااهیمانباهعناوان

سرپرستآنمد سهتعیینشدم.

انتقالبهدانشگاهمازندران

ازسمتخودبهعنوانسرپرستمد سهعالیتکنولوژیسامنان1631د سالاصغری:

بهدانشگاهمازند اند بابلخود امنتقلکاردم.نادوددوساالهامد آناستعفادادمو

دانشگاهبودم.سازمانمرکجیدانشاگاهمازناد اند بابلسارباودوتقریباًادانشاکدههااباه

صو تپراکندهد شهرهایمختلفبودند.دانشکدهفنیآند بابلبود.بعدازدوسالباه

دامهکا د دانشگاهبهتراستادامهتحصیلبدهم.ایانباودکاهایننتیجه سیدمکهبرایا

باگرفتنبو سازوزا تجهادسازندگیبرایاداماهتحصایلباهانگلساتان1634د سال

 فتم.آنزمان،آقایمهندسبیژنزنگنهوزیروزا تجهادسازندگیبودند میدانیدکاه

شدونامجهادکشاو زی اگرفت .جهادسازندگیبعدهاباوزا تکشاو زیادغام

باورمهندسزنگنهبهتوسعهمنابعانسانی

باااخاذماد کدکتارید مهندسایعمارانشااخهمکانیاک1635د ساالاصغری:

باهایارانبازگشاتموبناابارتعهادیکاه6انگلستانشهرکاا دیف1شکستازدانشگاهولج

وابستهبهجهادمشغولبهکا شادم.آنزماان)ره(داشتمد مرکجآموزشعالیامامخمینی

بعضیازآقایمهندسزنگنهانتقادمیکردندکهچرااینهمهنیروبهخا جمیفرستندکه

د سبخوانندودکترابگیرندواینسروال امطر میکردندکهآیااواقعااًجهاادباهایان

 شارای جناگ،بهتارینسارمایههمهنیروانتیاجدا د؟ایشانمیگفت:باهاعتقاادماند

 ____________________________ 
1-WALES 

2-CARDIFF 
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گذا یوبهترینکا براییککشو تربیتنیرویانسانیماهراستوبهتراستافرادد 

زمینههایمختلفآموزشببینندتاابهتاربتواننادباهکشاو خادمتکنناد.ایانمثالیاک

آقاایکا خانهنیستکهدشمنبمببیندازدوخرابشکند،ایننیروبرایکشو میماناد.

مهندسزنگنههمچنینبهمنتقدینشمیگفت:مگرشمانمیگوییدکهجهادخیلیخاوب

استوجهادیهانیروهایمتعهدومعتقدیهساتند،خاوب،بهتاراساتکاهایاننیروهاای

خوببروندوزا تخانههایدیگرکا کنندوآنجاها اجهادیکنند.د  استایهماین

توصیهکردکهبرایانجامتعهادمباهیکایازدانشاگاههااباروموباو بودکهایشانبهمن

آنجامشغولشومکهالبتهآنموقعمناینتوصیهایشان انپذیرفتم.

پساستداللآقایمهندسزنگنهاینبودکهجهادنیروتربیتکندواگرنشدنوروزی:

کهد جهادبمانند،بروندجاهایدیگرخدمتکنند؟

هباو ایشاناینبودکهنیروهایجهادیبروندجاهایدیگرکا کنندوهمهبلاصغری:

وزا تخانهها اجهادیکنند.

باتوجهبهوضعامروزمراکجآموزشید جهادوفقداندانشجو،باهنظارماینوروزی:

 سدکهمهندسزنگنهنگاه اهبردیبهقضیهداشتوآیناده اباهخاوبیپایشبینایمای

کرد.

بله،فکرآقایمهندسزنگنهخیلیبازبودوایشانخیلیژ مبینبودوبایشاصغری:

ازهرچیجبهمنافعبلندمدتکشو فکرمیکرد.

مسئولیتمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(

شاروعکاردم،)ره(موقعیکهمنکا م اد مرکجآموزشعاالیاماامخمینایاصغری:

سآنمرکجبودند.بهپیشنهادآقاایاماانپو باتوجاهباهایانکاهآقایمهندسعبدالهی ئی

ایشانقصدادامهتحصیلد خا ج اداشتند اکنوندکتارایخاود اگرفتاهاناد  یاسات

بهمنواگذا شد.)ره(مرکجآموزشعالیامامخمینی

پسوقتیازانگلستانبازگشاتیدبالفاصاله یایسمرکاجآماوزشعاالیاماامنوروزی:

شدید.)ره(خمینی
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تاا ی دقیاق ااآلن03سالمسرولآنمرکجبودمتاندودساال0بله،ندوداصغری:

بهخاطرندا مولیتمامسوابقد مرکجموجوداست.

نقدنسبتبهکثرتمدرسینمرکزدارایمدرکدکتری

اساتیدکا  اد نالید مرکجآموزششروعکردمکهباوجودبهرهمندیازاصغری:

متبحرودا ایمد کدکتراینرفهای،د آنمرکجفق د مقطعکا دانیوکا شناسای

نیروهاتربیتمیشدندوواقعاًنیفبودکهازآنسرمایهعظیممعناویباهخاوبیاساتفاده

نمیشد.هریکازآناساتیدمیتوانستندیکدانشگاه اد یکشهرستانمتحاولکنناد

بامشو تباآقایمهندسمهرفردتصمیمبهتوسعهمرکجآماوزشوجاذببههمینخاطر

دانشجوبرایمقاطعباالترگرفتیم.

طراحیوراهاندازیدودورهکارشناسیارشدجدید

باهمکا یدوستانوبرخیاساتیددودو هکا شناسایا شادکاهجدیادوتاااصغری:

شاد.یکایازآنهاا،کا شناسایا شادندیبکربودندد مرکجآموزشطرانیواجارا

مدیریتساختواجرابودکهد آنزمان شتهایکامالًنوبود.این شته ابااهمفکاری

وهمیا یآقایدکترصد الساداتایجادکردیم.د آنزمانتنهادانشگاهیکهایاندو ه

لی واجیافتهوبسیا  اداشت،دانشگاهعلموصنعتبود.البتهاین شتهد نالناضرخی

همپرطرفدا استود اغلبدانشگاههاوجوددا د.

ماشاینآالتسانگین اه1 شتهدیگر اآقایدکترمسعودید زمیناهپاایشوضاعیت

اندازیکردند. شتهتخصصیدکترمسعودید اینزمینهباود.ایشاانبااآزماایش وغان

آیامثالًاینبولدوز یالاود انتیااجباهتعمیارانواعخود ومیتوانستتشخیصدهدکه

دا دیانه.یاد آیندهنجدیکدچا مشکلمیشودیانمیشود.این شاتهخیلایخاوبو

نوپاییبود.ایشانکا ش اازمرکجآموزششروعکردکهباهسارعتهامتوساعهیافات.

وزا تنفتنموناهایازوزا تخانههاوا گانهایمختلفمثلشرکت اهآهن،ا تشو

 ____________________________ 
1- Condition   Monitoring 
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 وغنماشینآالتسنگینووسایلنقلیه امیآو دندوآنجاآزمایشمایشاد،ساپس

نتیجهطیگجا شیبهآنهامنعکسمیشد.

بعدهادکترعلی ضامسعودیکا شان اد بخشخصوصایاداماهدادناد.ایان شاته

هاایمختلافوسایلهنقلیاهبشاودبسیا خوبیاست،یعنیاز وی وغنموتو ویاقسمت

تشخیصدادکهوضعیتموتو ویاقسمتهایدیگرچطو استوانتیاجباهتعمیاردا د

یانه.تقریباًشبیهآزمایشخوند انساناستکهمیشاودتشاخیصدادآیاافاردچربایو

ایاندو شاتهکلسترولو...دا دوالزماستپیشگیریکندیانه؟بهدنبالاستقبالیکاهاز

مطر شدد مقطعکا شناسیا شددو ههاییبرگاجا شادودانشاجویانآنباهتحصایل

پرداختند.

دانشجویانایندو شتهفق ازکا کنانجهادسازندگیبودند؟نوروزی:

نه،فق ازکا کنانجهادنبودناد،ازبیارونهاممایآمدناد،مخصوصااً شاتهاصغری:

 داشت.اینفرهنگبایدد جامعاهجاابیفتادکاهبااآزماایشپایشوضعیتخیلیطرفدا

 وغنیکوسیلهنقلیهبهسادگیبتوانعیبموتو ویا... اتشخیصدادوجلاویزیاانو

خسا اتبعدی اگرفت.

راهاندازیدورههایدکترایترددی

د .ممکاناسات"دکتارایتارددی"د زمانشمادو ههاییبودمعرومبهنوروزی:

اینبا هنیجکمیتوضیحبدهید.

یکاقدامموفقیکاهد آنزماانصاو تگرفات،تساهیلاماو بارایاداماهاصغری:

تحصیلهمکا انجهادید مقاطععالیآموزشیبود.میدانیدکهآنزمانبارایگارفتن

لدهاد.دکترافردبایدهجینهوزمانزیادیصرممیکردتابتواندد خا جاداماهتحصای

1دانشجویخا ج"د نظامآموزشیانگلستانبخشیوجوددا دبهنام
یعنییکدانشجو."

میتواندبهعنواندانشجویدو هدکتریازیکیازدانشگاههایانگلستانپاذیرشبگیارد

وزیرنظریکاستادآندانشگاهباشدوهمزمانیکاستادهمد ایرانداشتهباشد.کاافی

 ____________________________ 
1- External student 
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 سالدو،سهماهبرودآنجا،کا هااییکاهانجاامدادهوتحقیقاات اباااساتاداستکهد

انگلیسیچککندو اهنماییالزم ابگیردوبرگرددمابقیکا  اد ایرانزیرنظراستاد

ایرانیانجامدهد.اولینفردیکهبااین وشدکتریگرفتآقایدکترعلیجابریانباود.

نامیادوباههماینناام"دکتارایتارددی" ایننحوهاداماهتحصایل اآقایمهندسامانپو

معرومشدوجاافتاد.بعدازدکترجابریان،چندنفردیگرازجملهآقایدکترمحمدتقای

شریعتیبهاین وشادامهتحصیلدادند.

نگرانینسبتبهآیندهاساتیدمرکز

آموزشوآیندهاسااتیدومد سااند صحبتهایتاننسبتبهوضعیتمرکجنوروزی:

آنابرازنگرانیمیکردید،ممکناستد اینزمینهبیشترتوضیحدهید.

با هابهبعضیازاساتیدکهباماد مرکجآموزشهمکا یداشاتندمایگفاتماصغری:

کهیکاستادد کنا تد یسبایدکا تحقیقایوپژوهشاینیاجانجاامدهادوبهتاراسات

کا شناسیا شدویادکتریداشتهباشدکهکا وتحقیقکندکهبتواندخاودشدانشجوی

 اکامالًبه وزنگهدا د.منبهایشانبهعنوانسرمایههایمعنویمملکاتمایگفاتمهار

دانشگاهیبخواهیدبرویدمنموافقتمیکنم.نمیخواستمآنها امقیادکانمکاهنتماا

ندسمبراینباودکاهمرکاجنمایتواناددوامداشاتهباشاد.د مرکجآموزشبمانند،چون

آقایمهندسزنگنههمآدمباتجربهایبود.اوسالهاقبلپیشبینایکاردهباودکاهکاا 

مرکجنمیتواندادامهداشتهباشد.

آیاباتوصیهشما،کسانیهم فتند؟نوروزی:

ا شادداشات.ایشاان فاتبلهآقایعلیخیرالدینکاهآنموقاعکا شناسایاصغری:

سمنان اصلیتشسمنانیاست وعضوهیأتعلمایدانشاگاهسامنانشاد.بعادهامباو س

گرفت فتکاناداودکترایش اگرفت.بعدازبازگشتچندسال ئیسدانشاگاهسامنان

بود.د زمان یاستویدانشگاهسمنانپیشرفتچشامگیریداشات.اآلن،فکارمایکانم

جا نفردانشجووچناد شاتهدکتارید ایاندانشاگاهوجاوددا د.ایشاانندوددوازدهه
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خیلااینقااشتعیااینکنناادهاید تحااوالتایااندانشااگاهداشاات.بعاادهاامآقااایدکتاار

صد السادات فت.

د مرکجبودوبازنشستهشد.56یا56فکرمیکنمدکترصد اساداتتاسالنوروزی:

مکهبهدانشگاهشریفبرودچونواقعااًازنظارعلمایمنبهایشانپیشنهادداداصغری:

قویبود،ایشانچندترمبادانشگاهشریفهمکا یداشت.بعدهمکه فتآمریکا.بههر

نالمنظو منایناستکهمیدیدمایننیروها،د مرکجآماوزشبااچاا چوبمحادود

تعریفشدهومشخصیکهداشت،نیفاستکهبمانند.

یعنیفکرمیکردیدکهازآننیروهاد جاایدیگاربهتارمایشاد،اساتفادهنوروزی:

کرد؟

بلههمینطو اسات.د مرکاجآماوزشمحادودیتهااییوجاودداشاتکاهاصغری:

امکانتوسعهبیشترکمیوکیفیآنمرکجمقدو نبود،وتعداددانشجویانهم وزباه وز

تیددیگرهام فتنادیکایدونفار فتناددانشاگاهکمترمیشد.بههمیندلیلچندتاازاسا

تهران.

ولیبعضیمثلدکترز گرانتاوقتیبازنشستهشدند،آنجاماندند.نوروزی:

بلههمینطو است،ایشانماند،خودمنهمماندمتابازنشستهشدم.اصغری:

 ویآنموقاعمرکاجآماوزشد سااختمانیواقاعد خیاباانانقاالب، وباهنوروزی:

دانشگاهتهرانبود،ودانشجویاند مقطعکا دانیوکا شناسید سمیخواندندد سات

است؟

بلههمینطو است.اصغری:

آیاشمامعاونهمداشتید؟نوروزی:

بلهمعاونمنآقایجلیل اضیبود،کهمعاونومدیرموفقیبود.اصغری:

تمجیدازمهندسمحمدتقیامانپور

قایمهندسامانپو آنزمانچهسمتیداشتندو ابطهشانبامرکجآماوزشآنوروزی:

چطو بود؟
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مهندسامانپو آنزمانمعاونآموزشوتحقیقاتوزیارجهاادبودناد. ابطاهاصغری:

خیلیخوببامرکجآموزشداشتند.د مرکج،یکسالنبرایبرگاجا یجلسااتد سات

یباشرکتنمایندگانهماهمراکاجتحقیقااتیجهاادکردهبودیمکههفتهاییکبا نشست

تشکیلمیشدکهآقایمهنادساماانپو هامد آننضاو داشاتندوباا ونیاهخساتگی

ناپذیرشانهمه ادلگرموتشویقمیکردند.این اهمبگاویمکاهآقاایمهنادساماانپو 

برونددکتارابگیرنادوخیلیبهگردنجهادوجهادیهانقدا د.ایشانهمه افرستادکه

مدا جعالیتحصیلی اطیکنندوخودشباهمانمد کیکهداشتباپشاتکا ومتانات

کا ش اانجاممیداد.نیروهاییمثلآقایمهندسامانپو ومهنادسمهرفاردواقعااًخیلای

ا زشمندوناد ند،مثلاینهاکمپیدامیشوند.

خاطرهایازمهندسامانپورراهاندازیآزمایشگاههیدرولیکو

د طولسالیانهمکا یبااآقاایمهنادساماانپو ،خااطرهایهامازایشااننوروزی:
دارید؟

بله،یکآزمایشگاههید ولیکبودکهازخاا جخریادا یشادهباودوهماهاصغری:

قطعاتووسایلآندستنخو دهد صندو هایید انبا ید نکیمیهتهرانبود.منباا

کمکچندتنازهمکا انتصمیمگرفتیمکهوسایل اازصندو هاخاا جوآزمایشاگاه

هید ولیک اد مرکج اهاندازیکنیم.بههمینخاطربازنمتزیادآنصندو ها اباه

زیرزمینمرکجآموزشمنتقلکردیمطو یکهتمامفضا ااشاغالکاردهباودود صادد

ودیم.د همینزمانآقایمهندسامانپو پیغامدادکهصندو ها ا اهاندازیازمایشگاهب

نجادایرشود.مابادونتوجاهباهآبهمرکجتحقیقاتآبخیجدا یتحویلدهیمتاآزمایشگاه

ایند خواست،صندو ها ابازکردیمود مدتیکوتاهوباسرعتزیااد،آزمایشاگاه ا

ی،منبهشوخیجملهای اگفتمکهاگارچاهمنظاو ی اهاندازیکردیم.موقع اهانداز

نداشتمولیناخوشایندبودوبهگوشآقایامانپو  سید.جملهاینبودکهبهکو یچشام

دشمنان،آزمایشگاه اهافتاد.البتهایناصالًجملهخوبینبود،ولیمیخواهمبج گیآقاای

بج گوا یاسات.چناد وزبعادایشاانآمادمهندسامانپو  انشاندهمکهببینیدچهآدم

مرکجآموزشوگفت:ماه مضاندا دنجدیکمیشودوماآمدیمکهکینهوکدو تیبه
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کو یچشمدشمناننداشتهباشیم.یعنیمیخواستبگویدکاهمااهایچکیناهوکادو تی

بینیادچاهآدمباهمندا یم.بعدهمهمدیگر ابوسیدیم،ولیمنواقعاًشارمندهاششادم.ب

کریمیاست.اگرکسدیگریبودنتماًکینهبهدلمیگرفتویاکجاایدیگار،یاک

جو ی،تالفیمیکرد.افرادیمثلایشانکمیابند.بههرنالآزمایشگاهکاا ش اشاروع

کرد،ولایاآلنفعاالیتشمتوقافشادهوآن اباردهانادکارجوفعاالقطعااتشد انباا ،

نگهدا یمیشود.

بهنظرمی سدکهآقایمهندسامانپو بیشتربرایدیگراندلسوزیمیکاردنوروزی:

تاخودش.بگذ یم،چطو شدکهازمرکجتشریفبردید؟

اهتمامبهعزیمتبرایفرصتمطالعاتیواستعفاازریاستمرکز

تگید مرکجبودموآنزمانبازنشستهشادم.بعادازبازنشسا1655منتاسالاصغری:

د دانشگاهصد المتالهینبهکا مشغولشدم.

پیشترفرمودیدکهتقریباًهفتسال ئیسمرکجآماوزشبودیاد،بااتوجاهباهنوروزی:

،بازنشستهشدیدپساینفاصلهبین یاستوبازنشستگی اچهمیکردید؟55اینکهسال

دیگااربااهکاارجمااند ایاانبااازهزمااانید همااانمرکااجآمااوزشکااهالبتااهاصییغری:

 محمدآباد انتقالیافتهبودمشغولتد یسباودمد دو ه یاساتآقاایبصایریوآقاای

نوتاشوآقایدکترقریشی.

چهشدکهمسرولیتمرکجبهدیگریواگذا شدوشمابهتد یسپرداختید؟نوروزی:

ماکنقیقتشایناستکهمنیاکپاذیرشگرفتاهباودمازکاناادادانشاگاهاصغری:

برایفرصتمطالعاتیوبهدنبالانجاامکا هاایمباودمکاهبتاوانممهیاایسافربارای1گیل

فرصتمطالعاتیشوم.اینبودکهد خواستاستعفادادمونامهایهامجداگاناهباهآقاای

استکهفرصتمطالعااتیبارومباا مهندسامانپو نوشتمود خواستکردمکهچونقرا 

موافقتکنندوغافلازاینکهبارایفرصاتمطالعااتیمایبایاد،د خواستاستعفایمن

وزا تعلومونهادهایذی ب دیگرنیجموافقتوآن اتاییدمیکردند.مناستعفادادم

 ____________________________ 
1- McGill 
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ومنتظرتاییدیهوزا تعلومبودمکهباآنموافقتنشدونتوانستمبروموچوند خواست

تمآن اپسبگیرم.البتهنا اناتهامنشادمازآنچاهاستعفا ادادهبودمدیگرنمیتوانس

کاهپاایشآمااد.باارایماانفرصااتخااوبیشادتااابااهتااد یسبپااردازموهاامباارایدو ان

بازنشستگیخودمبرنامه یجیکنم.

چالشهایدورانمدیریتی

د دو انمدیریتمرکجآموزش،باچالشخاصیمواجهنبودید؟نوروزی:

یشههرمسرولیتباچالشهاود دسرهاییهمراهاساتکاهآدمبههرنالهماصغری:

بایدیادبگیردچطو باآنهااکناا بیایادوآنهاا اازسار اهاشباردا د.د ایانماو د،

استفادهازتجربیاتدیگرانکمکبسیا بج گومغتنمیاست.منهمخیلیازمشاکالت

وهمکا انپشتسرگذاشتم.ولییاک اباتوکلبهخدا،وهمکا یوهمفکریدوستان

مو دپیشآمدکهدوستدا ممطر شودکهبرایدیگرانهمتجربهشود.سااختمانید 

اختیا مابودد خیابانانقالباگرچهقدیمیبودولیخیلیبج گوجاادا وچنادطبقاه

جهاادبودنادبود.بههمیندلیلوقتیآقایمهندسمهرفردکهمسرولکلمراکجآموزشای

خواستنددفترکا خود ابهطبقهباالیآنمنتقلکنندباایاند خواساتموافقاتوازآن

استقبالکردم.ولیخباینموضوعبعدکمید دسرسازشد.

آقایمهندسمهرفرد،بسیا شخصنیکنفسوشریفیاست.ولیمتاسفانهبعضایهاا

 ایشااند مجااو تمااساوءاساتفادهمایکهنیتد ستیندا ندوناجو هستندازنضو

کردندودائمهرچیجکوچکیکهد مرکجپیشمیآمدآن ابهطبقاهبااالگاجا شمای

کردند.اینافرادهمیشهذهنها اخرابمیکردند.ازمسائلکوچکوکماهمیاتمثال

قشاانوضعیتسرویسهایبهداشتی،سلفسرویس،کمبودامکاناتوهرچهکاهباهمذا

خوشنمیآمدد با ههمهبهسرعتگجا شهایمنفیشفاهیوغیرشفاهیباهطبقاهبااال

ا ائهمیدادند.بهطو یکه،آناواخرنجمزیادیازوقتوانرژیماصرمتوجیاهایان

گجا شهاوتکذیبآنهامیشد.طو یشدهبودکهبرخیازکا کناندفتارایشاانهام

خلهمیکردند،ود نالیکهازغذاوسایرامکانااتمرکاجاساتفادهبهمرو د کا هامدا



 25                                                                                    ها          بخش نخست / مصاحبه

 
 

میکردند،بهجایهمیا یوهمدلیبا یشدهبودنادباردوشمرکاجآماوزش.کامکام

داشتیمنهتنهااستقاللخود اازدستمیدادیمبلکهمیجانزیادیازامکاناتمرکج اهام

د اختیا ایشانمیگذاشتیم.

گذارآقایمهندسمهرفرددرمدیریتمراکزآموزشینقشتأثیر

البتهاین اتأکیدمیکنمکهآقایمهندسمهرفردواقعاًانسانشاریفیاساتواصغری:

تجا با زندهاید با همدیریتمراکجآموزشیدا ند.ایشااند سافریکاهباهاساترالیا

دودیدگاهخاوبید باا هادا هکا بردیآنبازدیدکردن-داشتندازمراکجآموزشیعلمی

اینمراکجداشتند.ایشانهمچنینموفقشددو ههایآموزشیخوبیبرایجهاادتعریاف

کند.

نظراتوناصلتجربیاتآقایمهندسمهرفردمثلهمینتجرباهاساترالیاباهنوروزی:

نیاجمجموعهمراکجآموزشیجهادتج یقمیشدود فعالیتهایآموزشیشماد مرکاج

 تاثیرگذا بود،د ستاست؟

بله،بسیا تاثیرگاذا باود.ایشاانازنجدیاکد اساترالیادیادهباودکاهچقاد اصغری:

آموزشهامتنوعوتخصصیشدهاست.مثالًد زمیناههاایمختلافمثالپارو شاساب،

پرو شزنبو عسل،کشاتگیاهااندا ویایو...بارایهماهایانهاا،دو ههاایمختلاف

یفشدکهمثاًلیکنفربتواندمتخصاصپارو شزنباو عسالبشاود،یکاید زمیناهتعر

پرو شاسبکا کندو...د دو هایشاننتیبرناماهایبارایآماوزشطرانای،بافات،

نگهدا یوترمیمفرشد نظرگرفتهشدکهآقایبصاموچندنفردیگرد آموزشفارش

 بافیکا میکردند.

 صامازهمکا انمرکجبودند؟آقایبنوروزی:

نه،آقایبصامبیشترباآقایمهرفاردهمکاا یداشاتند.ایشااند زمیناهفارشاصغری:

کا هایخیلیخوبیانجامدادهاست.همهموا دیکهد بااالاشاا هشادنقاشتاثیرگاذا 

آقایمهندسمهرفرد اد مدیریتمراکجآموزشیجهادنشانمیدهد.
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 مصاحبهباآقایمهندسعلیقرهگوزلو

 
 دفترنظارتوارزشیابیسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی-تهران-2931مرداد21

 

لیوتحصیلیمعرفیسوابقشغ

لطفمیکنیدخودتان امعرفیکنید.نوروزی:

وا دمرکجآموزشکشااو زیکارج1646منعلیقرهگوزلوهستم.سالقرهگوزلو:

شدمکهآنموقعوابستهبهوزا تآموزشوپرو شبود.ازفاا غالتحصایلهاایدوماین

دو هآنجاهستم.

 اقطعمیکنم.باهایانترتیاب،آنجااازعذ میخواهمکهصحبتهایتاننوروزی:

پذیرشدانشآموزداشت.41سال

بله.اولشتربیتمعلمبودند.اولینشاگردهاییکهگرفتکهازقدیمی41قرهگوزلو:

باود.از1641هایآموزشوپرو شبودندومیخواستبهآنهاادیاپلمبدهاد،ازساال

وا دشادموتاا46براد زادهاسدالهعلم.منسالمعرومترینشانآقایخجیمهعلمبود،

آنجابودیم.هم دیفهایمااتربیاتمعلامبودنادکاهآماوزشوپارو شمای48سال

گرفتبرای وستاهاتربیتمیکردباهجینهخودش.ولیماباهجینهشخصایخودماان،باا

اموصابحانهوپانسایوندادنماهیصدوپنجاهتومانپول، وزیپنجتومانبابتنها وش

میدادیموآنجاد سمیخواندیم.

پذیرشدانشآموزشازپایانسیکلاول
توضیحیمیدهیدکهنظامآموزشیآنمقطاعچاهجاو یباود.شاماازچاهنوروزی:

مقطعیوا دآنجاشدید.

سیکلمیگرفت.آنموقعسیکلکهمیگرفتیمقرهگوزلو:

همفعلی.میشودمعادلننوروزی:

بلهنهمفعلی،می فتیمآنجاسهسالمیخواندیمودیپلمکشاو زیمای قرهگوزلو:

گرفتیم.
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یعنیعنواندیپلمتانهمکشاو زیبود.نوروزی:

بله.دیپلمکشاو زیبودیم.مثالدیپلمکشاو زید  شتهز اعت.مااساالقرهگوزلو:

دیگارمنحالشادوشادپادگاانساپاهتارویجوفا غالتحصیلشدیم.بعدازماآنجاا48

آبادانی.

پسشمااخریندو هایبودیدکهآنجادیپلمگرفتید.نوروزی:

برایخدمتسپاهتارویجوآباادانی فاتمآن48بله.منخودمدوبا هسالقرهگوزلو:

جاودو هسپاهترویجوآبادانی ادیدم.

مشادکاهعالقاهمنادشادیدبرویادآنجاابارایاطالع سانیچهطو انجاانوروزی:

تحصیل.

خبماتهراند سمیخواندیموواقعیتشایناساتکاهباهد سعالقاهقرهگوزلو:

اینداشتیموگفتمکهمی ویمآنجاکهشبانه وزیاستوعالقهبهکا کشاو زیهام

عادآمادیمآنجااساهداشتم.چونمنخودمکشاو ززادهواز وستاهایهمدانهساتم.ب

سالبودیم.خیلیخوببود.بسیا بسیا مرکجخوبیبود.چونمیدانیدکه ئایسآنجاا

آقایمهندسظاهرپو بودکهخدابیامرزد.

ادارهمرکزتوسطهیأتامناء

آنزمانیکهشماآنجاتحصیلمیکردید.نوروزی:

ایمهنادسخساروصاد یخادابلهآقایمهندسظاهرپو بود.بعدشآقاقرهگوزلو:

بیامرزبودکهبعداماباهمهمکا شدیموخیلیهمباهم فیقبودیم.اآلنهامبااخاانواده

اش فتوآمددا م.بعدایشان فتآمریکا.ججءآماوزشوپارو شباود.بعادشآقاای

زشودکترکالنتریبود،نصیرپو بود،ستودهبود.مدیرکلآموزشفنیونرفاهایآماو

پرو ش.ازمردانبسیا خوشناممثلصد ی.

اینافرادیکهنامبردیدآنجا ئیسبودند.نوروزی:

نهآنجاهیأتامناییبودواینهاعضاوهیاأتامناابودناد.ولای ئیساشقرهگوزلو:

مهندسظاهرپو ،مهندسصد یوبعدهمدکترالبرزیآمدکهمافا غالتحصایلشادیم.
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 غالتحصیلیبهعنوانسپاهیدوبا ه فتیمآنجا.بهقولخدابیاامرزصاد یمایبعدازفا

گفتمنآنجاشاگردهاییتربیتمیکنمکههرکدامیکشهر اادا هکنند.واقعااهام

همینطو بود.

مدرسینمرکز

آنجابیشترمربیهایمان،استادهایمان ؤسایمراکاجآماوزشکشااو زیقرهگوزلو:

ندمثلبروجرد،کرمانشاهکهآمدهبودندآنجاشدهبودنادکا شاناس.آقاایمهنادسبود

سعیدزاده،تحصیلکردهآمریکا،معاونمرکاجباود.آقاایمهنادسنااد یگیااهپجشاکی

د سمیداد.آقایمهندسمشرمخدابیامرز،اینهاهمهمرنومشدند،باغبانید سمای

استیانه،کا مهندسمشرمبود.ایشاانمایگفاتکاهدادکهاآلننمیدانمباغآنجا

دستهایمنپینهبستهاست.خودشهامباغادا باودوبااغخیلایخاوبیداشات.بعاداز

ظهرهاوجمعههامیگفتمنمای ومبااغد ساتمایکانم.آقاایمهنادسبحرالعلاوم

ذکااییکاهاآلنطباطباییدامپرو یبود.آقایدکترشالچیانمرغدا یبود.آقایمهنادس

آمریکاست،سبجیکا یبود.آقایمهندسدهقاندفعآفاتبود.همهآدمهایکا کشاته

وهمههم ئیسمراکجبودندوآمدهبودندآنجاوشدهبودندمربیوآنجاا اادا همای

کردند.آنهاهمهشانآدمهایبسیا بسیا د ستیبودند،همهشان.مهنادسدهقاانخادا

رزدشهمیناواخرهمزندهبودمابهعنوانمعلامقباولشداشاتیم،مای فتایمدیادنش.بیام

آقایمهندسمشرمکهد باغبانیخیلیقد بود.اینهاهمهعاشقکا ،کا دانومتعهاد

بودند.تکنسینهاییکهداشتیمتحصایلکاردهآلماانیااشااگردهایمهنادسصاد ید 

قبلازاینکهبیایدبهکرج، ئیسمرکاجماماازنباود.مامازنبودند.چونمهندسصد ی

البتهبعدازمامازن فتبهالکانوبعدآمدبهکرج.ازکسانیکهاآلنبهدو ههامیآیند،

خیلیهاشاگردشبودند. ئیسمبود،همکا بودیمو واب خانوادگیهامداشاتیمتااایان

 قکا بودند.فوتکرد،همهاینهاعاش38اواخرکهسال

یادیاززندهیادمهندسخسروصدری

 مجموفقیاتآنجااچایباودکاهآقاایمهنادسصاد یمایگفاتفاا غنوروزی:

التحصیلهایآنجابایدهرکدامبتوانندیکشهر اادا هکنند.
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اوالعاشقکا شبود.مهندسصد یمردیبودکههمیشاهاگاردختارشقرهگوزلو:

میگفتاینگلبایدد باغچهباشد،همهازشاستفادهکنناد.خوشانامیکگلمیچید،

بود.سالهامدیرکلکرمانبود،مدیرکالآماوزش وساتائیانباود.پایاهگاذا آماوزش

 وستائیانوزا تتعاونبود.ازمردانبسیا بسایا خوشاناموزا تکشااو زیباود.بسایا 

قتیمهندسصد ید بیما ستانایرانمهربستریخوشنام.اصالفکرنکنممثلآنباشد.و

بودکهفوتکرد،هنوزداشتاستاندا دهایآموزشی امینوشت.مهندسصد یاولاین

کسیبودکهچونباآقایدکترانمدی،وزیرکشاو زیدولتآقایباز گانهمکاالس

واساتخدامکارد.بود،وقتیدکترانمدیازآمریکاآمد،مصوبهشاو ایانقاالب اآو د

چونمنآنموقع ئیسکا گجینیبودم،اطالعدا م.بیچا هباآنپیکانشمی فتکارج

ومیآمد.بعدمامیگفتیمبهآقایدکترزالیبگوییدیکماشینید اختیا شمابگاذا د،

میگفتنه،منباماشینخودممای ومومایآیام.مثالایانهاادیگارنیساتند.مهنادس

مدیرکلآموزش وساتائیاند وزا تتعااونباودوافارادیمثالخاانممهنادسصد ی

نمیدی،آقایسلمانزاده،پرتویوبرزینهمازکا مندهایخوبشبودند.

تبدیلمرکزبهپادگانآموزشیسپاهترویجوآبادانی

یسبعدکهآنجاشدپادگانسپاهترویج،آقاایدکتارقاوامزادهآماد، ئاقرهگوزلو:

مرکجشدوسرهنگجعفریفرماندهسپاهبود،دکتر اثی ئیسترویجبود.

کیفیتدانشآموختگانمرکز

ازکسانیکهآنجاتربیتشدند،آقاایشایخانیاساتکاهاآلنبااغصادقرهگوزلو:

هکتا ید آبیکدا د.یامسرولفضایسبجشهرکغربآنزمانآقاایمهنادسقریبای

ایایشانآنجاماندهاست.اینقد کا هایشانماندگا بود.یکیازهامبودکهاالنکا ه

کالسیهایمن ئیسبخشفضایسبجسفا تآمریکابود.آقایمهندسبیگایکاهاآلن

همآمریکاست.آنقد بچههاعالقهمندبودندکهبیشترفضایسبجتهرانمثلپا کملت

آموزشکرجبود.چونبهبچههاعشقبهکاا  اوپا کشهربافا غالتحصیلهایمرکج

یاددادهبودند،بعدهممعلمینماهمهباسوادوآشنابهکا بودند.بیشترفا غالتحصیلهای
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مرکجآموزشکرجیا فتندآمریکاد سخواندندوادامهدادندیاد داخالاداماهدادناد.

بهمرکجآموزشعلیآبادکمینکاهمانمثالخدابیامرزدآقایمهندسناد ی اکه فت

ام اآنجابودم.منخودمد دو هسپاهترویج،باایشانکا میکردم.منخدمتسپاهی

سپاهیپنجمایرانبودم.ماعاشق وستاوآبادانیبودیم.

اخذرتبهسپاهیپنجمترویجوآبادانی

منظو تانازسپاهی تبهپنجمچیست؟نوروزی:

د  تبهبندیمنسپاهیپنجمایرانشدم.آنموقعتلویجیونثابتپاسالباالو:قرهگوز

کاردیم.سیصادکاردیم.شابو وزکاا مایمنمصانبهکردند.اینقد قشنگکا مای

گرفتیم.عشق اد مابهوجودآو دهبودند.سپاهترویجوآباادانیبادتومانهمنقو می

ند،ولیاثراتشخیلیزیادبود،خیلیخاوبباود.مانکردبود.د ستاستخالمهممی

کاردم،باه فتممد سهدخترانهد ستمایسپاهیترویجوآبادانیبودم،تو وستاهاکهمی

گفتناددخترهاا اگفتمچرا؟ماییایندتواینمد سه.میبگفتندکهآقادخترهانبایدمنمی

بچهتوبایدد سبخواند.بایادد سبخواناد.کردمکهآقاآید،میبرد.دعوامیپاسبانمی

بهنظرمنبایدعاشقها اپیداکردوعشقبهکا  ابهوجودآو د.باصداقت.

انتقالمرکزبهوزارتکشاورزی

خاطرتااانماایآیاادانتقااالآنجاااازوزا تآمااوزشوپاارو شبااهوزا تنییوروزی:

کشاو زیکیانجامشد؟

یجججءسازمانترویجبود.خادا نماتکناددکتارقاوامزادهازسپاهتروقرهگوزلو:

سازمانترویجآمدو ئیسآنجاشد.

باشدکهآنجابهوزا تکشاو زیمنتقلشد.48بهاینترتیببایدسالنوروزی:

 فتمخدمتسپاهترویجو48فا غالتحصیلشدم،بهمن48بله.منخردادقرهگوزلو:

جا.زمانخدمتا شدگروهانبودموخدمتمیکردیم.بعادآمادم فاتمآبادانی،همان

سهماهتو وستابودمکهد اینسهماهد  وستاشدم تبهپنجمایران.بعدمهنادسنااد ی

 فتعلیآبادکمین،منهمباهاش فتمعلیآبادکماین.مهنادسنااد یخیلایخادمت
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همادیرکالمازناد انباودکاهبازنشساتهشاد.کرد.مهندسناد یازآنآدمهاییبودکا

متأسفانهبعدازبازنشستگیبافقرزندگیکرد.آقایمهندسعلیجادهشایقیککتابپاس

ازسیسالنوشتهود آنکتاببهخوبیازمهنادسنااد ییاادکاردهاسات.ایشاانآدم

 وپانصادهکتاا بسیا سالمتیبودازنظرمادی.عاشقکا شباود.علایآباادکماینهاجا

مج عهداشت.آنجا اآلمانیهاد ستکردندد قالابکماکهااییکاهباهایارانمای

کردند.اینهاآدمهایخوبیبودندکهفکرنکنماصالمثلآنها ابشودتربیتکارد.ماا

اآلنهمهنوزباهمدو هایهایماند مرکجآموزشدو هدا یموماشاءا...همهشاانهام

اینمملکتموفقهستند.خوا وزا نشدیم.همهخوببودند.د 

ورودبهدانشگاهتبریز

بعدازاتمامسپاهترویجوآبادانی،وا ددانشگاهشدید؟نوروزی:

من فتمتبریج شتهآبوخاک امیخواندم،بعدولکردمبهخاطربچهقرهگوزلو:

ود،آمدمسازمانکا کردم،ولیازنظارعالقاههایم.چونخانمموزا تامو خا جهایب

ایکهداشتمخودمکا شناسبودم.باشغلکا شناسی ئیسادا هبودمکهبازنشستهشادم.

ولیکا شناسآموزشبودم،ازبسعاشقکا بودم.اآلنهمعاشاقکاا آماوزشهساتم،

ز فتمبارایگارفتنطو یکهبعدازانقالب ئیسادا هتجهیجاتآموزشیبودم،یک و

برنجومرغواینهابرایمراکجآموزشچونآنموقعسیتاامرکاجآماوزشکشااو زی

داشتیم،یکآقاییبرگشتگفتکهآقااینآموزششماکایتماممایشاود؟گفاتممان

بایداینکالسها ابجنمتوسرت.آموزشمگرتماامشادنیاساتد ایانمملکاتود 

شبایدنسلبهنسلباشدواختراعاتواکتشافاتوتجربیاتکا شناسااندنیا.همیشهآموز

 ابایدبگیریموانتقالبدهیمبه وستائیان.ولایخابمتأسافانهبیساتساالبیشاترخادمت

نکردم،خوببود. اضیبودمازخدمتم.

لزومبهرهگیریازمدیرانبومی

ستسالکردمایجادمرکجآموزشبهترینخدمتیکهد طولاینمدتبیقرهگوزلو:

آقایدکترآهونمنشآمدندومرکاجآماوزش ا اهانداختناد.36سنندجبودکهد سال
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استاندا بود،تابشمعاوناستاندا بود.ایانهااخیلاینماایتمکردناد.1آنموقعاصغرزاده

چاوند مرکجآماوزشسانندج ا اهانداختناد،شااگردگرفتنادوگفاتمآقااخادانافظ.

کردستانشامابایادکداردبگذا یاد ئایسمرکاجآماوزش،ناهمااازتهارانبیااو یمبشاود

سرپرستمرکج.همینکا  اهمکردند،آقاایمهنادسامیریاان امنتقالکردنادآنجاا.

آقایمهندسکمانگرمدیرکلکشاو زیکردستانبودوبسیا مردعالقهمندیباود.ایان

جنگبود.فق  وزهامی فتایمبیارون،شابنمایتوانساتیم.ولای،وزمان36هاد سال

خوببود، اضیامازبیستسالیکهبرایدولتکا کاردم.خیلای اضایام.نااالهام

الحمدا...ازآنمرکجآموزشوازافرادیکهگرفتیمکسانیآمدنادبیارونکاهاالندکتار

،باالبود،اآلنهمباالاسات.زماانشااهدامپجشکهستند.چوند سنندجخیلیازنظرفقر

همبهشانظلمشدهبود.خیلیظلمشدهباود.الحمادا...آنمرکاجآماوزشد ساتشادو

شاگردگرفتیم.

استخدامسازمانحفظنباتات

شمااستخدامکدامواندوزا تکشاو زیشدید؟نوروزی:

زاهدیوزیرکشااو زیباود.آن.آقای40مناولنفظنباتاتبودم،سالقرهگوزلو:

بود.6موقعوزا تکشاو زید همینبلوا کشاو ز

نفظنباتاتکجابود؟نوروزی:

نفظنباتاتد خیابانعبدهبودد خیابانولایعصار، وباه ویخیاباانقرهگوزلو:

فاطمی.منآمدمپیشآقایزاهدیوگفتمآقایوزیرمافا غالتحصیلکشااو زیهساتم

د اینمملکتوکا ندا یم.گفتمگرفا غالتحصیلکشاو زیهمدا یم.هفتهدیگربیا

پیشمن. فتمواستخدامنفظنباتاتشدم.من فتمومسرولدفعآفاتتویسارکانشادم.

بود،ماننفاردهامشادم.45بعداولیندو هامتحانادوا یکهد کشو برگجا شد،سال

استخدام.پا تیبازینبودواقعا.آمدیم،خادمتآقاایدکتاریوسافامتحانادوا یبرای

 ____________________________ 
 ابراهیم اصغرزاده از دانشجویان پیرو خط امام -1
 آذر 11مان واقع در بلوار کشاورز نبش خیابان ساخت -2
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قریبکهخیلیا ادتدا مخدمتشان،چونهمشاگردشانبودم،همکا مندشانباودم،

همخیلیخیلینمایتمکردندد کا .منبابیشتر ؤسایسازمانآموزشکاا کاردم،باه

ازمدیرانبسیا بسیا خوببود.مناسامخاطرعالقهایکهبهشانداشتم.دکترقریبهم

آمدنادساازمانآماوزش.باا1مدیرانبد انمیآو م.بعدازایشانآقایمهندسجبرئیلای

ایشانهممنهمشهریبودموازنجدیککا کردم.

ایشانمثلاینکهفوتشدند.نوروزی:

هساازمانآماوزش.بله،د آمریکافوتشدند.ایشانخیلیخدمتکاردباقرهگوزلو:

تنهاکسیبودکهآنجا اکردسازمانیکه ئیسشبهانتخابوزیرکشاو زیوتأییدپنج

تاوزیردیگربود.چونمنخودمدنبالاینکا هابودم.

اعطایبورسایتالیا

یکبو سیبهمادادندکه فتیمایتالیا.دو ههایخیلایخاوبی84د سالقرهگوزلو:

قادهمکردیمکههمه انبایدبفرستیدبهایندو هها.بایدکساانی ابفرساتیدکاهدیدم.انت

عاشقکا باشندوبعدبیایندآموختههاایخودشاان اانتقاالبدهناد.انگلایسوفرانساهو

سوئیسهمه ابردندنشاندادند.خیلیخوببود.بعدانقالبشدوسازمانآموزشمنحل

دندبهسازمانآموزشمثلمهندسمحمدسامیعی.ماردخیلایخاوبیشد.افراددیگریآم

بود،ولیآموزشینبودند.مهندسترکاشوندآمدندوشدند ئیسساازمانآماوزش.معلام

عاشقیبود.عاشقکا شبود.خوببود.

سهولتدیداروزیرکشاورزی

اساتمبپرساماشا هایبهمالقاتوزیرکشااو زیآقاایزاهادیداشاتید.خونوروزی:

دیدنوزیرآنموقعها انتبود؟

آذ دفتاروزیارآنجاا13خیلی انت.اصالًخیلی انتبود.سرخیابانقرهگوزلو:

بود.من فتمپیشش.گفتیکهفتاهباهمانفرصاتبدهیاد.بعاد فاتموگفاتباهتماام

 ____________________________ 
 تقی جبرئیلی -1
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ومسارولنفا دوستانتهمبگوبیایند.شمانبایدبیکا باشیدکهمان فاتمنفاظنباتاات

نباتاتتویسرکانشدمودیدم وستائیانماچهقد نیازبهآموزشدا ند.

نقشمراکزآموزشکشاورزیدرتربیتمدیرانکشور

آمدمبهتنکابن،شهسوا ،یادشبهخیر.دکترقریبمیگفات45بعدسالقرهگوزلو:

ندبارایمراکاجدیگار.زماانیمنمرکجتنکابن اد ستکردمکهاینجامدیرتربیتبشو

کهمرنومصد یمرکجبمپو  اد ستکردهبودبیشترمدیراناستانسیستانوبلوچساتان

ازمدیرکلشگرفتهتا ئیسبهدا یوهمهفا غالتحصیلهایمرکجبمپو مابودند.چون

همه ا فتمودیدممیگویم.

شرحیازآموزشدرمرکز

دعملیاتکشاو زیوآموزشد مرکجکرجتوضیحمیدهید.قد ید مو نوروزی:

عملیاتکشاو زید سیهکتا ا اضیمرکجانجاممیشد.بسایا منظاب قرهگوزلو:

بود.البتهنمایندهآمریکاهمد مرکجآموزشبود.گروهصلحهمبود.مازبانانگلیسیمان

شالچیکهانگلیسد سخواندهبود، اگروهصلحمیآمدد سمیداد.بعدآقایدکتر

آمد.دبیرهایعمومیمانوپایه اازکرجمیآو دناد.ولاید وسدامپارو ی،باغباانی،

ز اعت،سبجیکا ی،مرغدا یهمهشانواقعاعاالیباود.بااغآنجاا امااخودماانچالاه

هایش امیکندیم.چونمکانیجههمزیادنبود،بیشتربادستبود.

دپذیرفتهشدگانوکنکوردرپذیرشدانشآموزانتعدا

چندنفرد مرکجآموزشکشاو زیکارج46یادتانمیآیدکهد سالنوروزی:

پذیرفتهشدید؟

سالیندوداچهلنفرپذیرشمیشدند.باکنکو و ودیوشوخینبود.قرهگوزلو:

پسکنکو همداشتید.نوروزی:

دیداشتوخیلیهمسختبود.خیلیخیلیسختبود.بلهکنکو و وقرهگوزلو:
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انحرافدرواگذاریبخشیازمرکزآموزشکشاورزیتنکابن

منبهاتفا آقایدکترقریبوآقایپرتویویکیدونفردیگرمجلاهاشقرهگوزلو:

گفتمکهآقایدکترزنادمان1هماست فتیممعاونتترویجوآموزش،بهآقایدکترزند

بهعنوانیاککا منادبازنشساتهدو اگارخاانمخلعتباریکاهزماینهاایمرکاجاماوزش

کشاو زیتنکابن اوقفکرد،دستازقبرد بیاو د،لعناتتاانمایکناد.گفاتچارا؟

گفتمشماآنجا اکردیدماایوفروشایوسانگفروشای.گفاتجماعمایکانم.سانگ

ی ومومیآیام.ولای وساریفروشایفروشی اجمعکردچونمنآنجاخیلیزیادم

ترکمند انبا مرکجآموزشهنوزاست.بهجایاینهابایادآنجاابارنجفروشایوگال

فروشیوفروشقلمهزیتونواینچیجهاباشد.میگفتندمیخواهندد عباسآبادبهتارین

محاالتپایگاهگل اد ستکنند،چیشد؟چون امسربهترینمنطقهپارو شگالمثال

است.نتیبهنظرمنازمحالتخیلیبهتراست.

 ____________________________ 
 دکتر اسکندر زند، رئیس وقت سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی -1



 
 



مصاحبهباآقایمهندسعلینقیجنیدی


 منزلآقایمهندسعلینقیجنیدی-کرج-2931بهمن9



معرفیسوابقشغلیوتحصیلی
آقایمهندسجنیدیمیخواساتمازخادمتتاانخاواهشابتاداخودتاان انوروزی:

معرفیبفرمائید.

بهنضو شماعرضکنمکهمنلیسانسم اهمینکرجگرفتم.جنیدی:

چه شتهای؟نوروزی:

من شتهخاکخواندم.ولیوقتی فتمخااکشناسایبارایاساتخدام، فاتمجنیدی:
مؤسسهخاکشناسی،آنبندهخداییکهآنجابودنرمقشانگیزدباهمان.گفاتآقاا

خاکفا غالتحصیلمیدهندد ایران.د نفر شته166دانشکدههایکشاو زیماسالی

نالیکهاگربهمامجوزاستخدامبدهند،ماسالیدهنفراستخداممیکنایم.بناابراینازهار
نفراضافهمیآیند.امسالهمهنوزبهمامجوزندادند.لاذاشاماهارجااکاهمای116سالی

دهیم،آنهاییکاهازساالهاایشوداستخدامشو.منتظرمانمان.چونوقتیماآگهیمی
قبلماندند،شرکتمیکنند،اینهاییهمکاهامساالآمدناد،شارکتمایکنناد.معلاوم
نیستچیبشاود.گفاتم اهنمااییخاوبیاسات.د همایناثنااباودیمکاهتارویجآگهای

استخدامداد.سازمانترویجآنموقع ئیسشآقایکمالالدینموسویبود.

شرکتکردیموهمانجاقبولشدم.ما فتیمجنیدی:

دورهآموزشبدوخدمتدرسازمانترویجکشاورزی

یادتانمیآیدکهسازمانترویجکجابود؟نوروزی:

کجاسات،آنجااباود.مااقباول1سازمانترویجآنموقعبیما ستانفیروزگارجنیدی:

ماهاهافارادمختلفایشدیمویکدو هیکماههبرایماگذاشتندکاهد ایاندو هیاک

 ____________________________ 
 ساختمانی چهار پنج طبقه در خیابان به آفرین در ضلع شرقی میدان ولی عصر.  -1
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آمدندصحبتکردندبرایما.ولیکنپایهاصلیشآقایدکترشهبازیباود.دکتارشاهبازی

هممیدانیدکهازمروجیآمدباال.مروجبود.بعدهمما افرستادندبهشاهرود.منوقتای

 فتمشاهرودآنموقعادا هکشااو زیشااهرودیاککا شاناسبیشاترنداشات.آنیاک

ناسهمد ست وزقبلازو ودمنمنتقلشدهبود، فتهباود.ماا فتایمآنجااوبااکا ش

منطقهکشاو زیوکشاو زانمختلفسعیکردیمآشناشویم.مندیدمآنچهکهد ایان

چها سالد دانشکدهیادگرفتیم،هیچکدامبهکا مانمیآید.کاا عملاینیسات.یاک

.پیشیکیازاساتید.گفتمآقااینچها سالهرچهبهمایااد وزبلندشدم، فتمدانشکده

کا بردندا د.یک اهنماییکنید،اآلند عملچهکنیمماا.گفاتبباین،آندادید،اصالً

چهماد اینچها سالبهتوگفتیم،خمیرمایهبود.ناالاینخودتهستیکهبایادباروی

دنبالمطالب.

شرطآغازفعالیتهایترویجیمطالعهوتحقیقپیش

مابرگشتیمشاهرودوبه ئیسادا همان،آقایدکترولیانباوداسامش،خاداجنیدی:

 نمتکندپا سالفوتکرد.گفتمآقایدکترمیتوانییکدوماهفرضکنیمناصال

نیستماینجا.فرضکناصالنیامدم.گفتمیخواهیچهکا کنی.گفتمنقیقتمطلاب

یناستکهمندوماهصبحهامیخواهمبرومد  وستاهابگاردم،مطالعاهکانم،تحقیاقا

کنم،ببینممسائلکشاو زییامشکالتکشاو زیازچاهقارا اسات.بعادازظهارشهام

بشینممطالعهکنمواینمطالب ااستخراجکنمتاخودم ابسازم.گفاتباشاد.ماادومااه

دوماهانساسکردمکهدیگراآلنمیشودیاککاا یکارد.مانکا ماناینبود.بعداز

همخوشنداشتماز وزاولهمکاهپشاتمیاجبشاینم.دوساتداشاتمبگاردمتاوماجا ع.

منیکنفربودموبایدجوابگوی شتهنفظنباتاتشانباشم، شتهترویجباشام،هماهایان

ههایاکمطالعاهایبکانم.ساهساالهاو شتههایمختلفولذامجبو بودمد همهزمین

شاهرودبودم.

انتقالبهسمنانوهمکاریباآموزشوپرورش

بعدمنتقلشدمسمنان.سمنانکهآمدمبهعنوانکا شناسترویجآمدم.جنیدی:
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هنوزانقالبنشدهبود؟نوروزی:

دیگرانقاالبنهخیر.هنوزقبلازانقالببود.آمدیمومدتیسمنانبودیمکهجنیدی:

آمدمسمنان.سمنانبرایمنمناسبتربودتااشااهرود.84 فتمشاهرود،81شد.منسال

منازسمنانآمدمکرج.ناالعلتاینکهمنآمدمکارج31.سال31دیگربودیمتاسال

نقیقتشایناستکهمنسمنانهمکهبودم،بعدازظهرهاکهتعطیلباودادا ه،مای فاتم

وپرو شتد یسمیکردم.آموزشوپرو شهممعلامکامداشات،مای فاتم.آموزش

عالقااهمناادبااهتااد یسبااودم،د نااالیکااهدو هایباباات وشتااد یسیاااآمااوزش

ندیدهبودم.

هنرستانکشاو زیتد یسمیکردید؟نوروزی:

آننهخیر.سمنانهنرستانکشاو زینداشت.دبیرستانهایمعماولی.سامنانجنیدی:

موقعهنرستاننداشت.تااینکهسمنانآمدویک شتهایبازشد،فاو دیاپلمباهعناوان

 اهنمایتحصیلیکهاینهامیآمدنددیپلمبودند،میآمدنددوسالآنجامیخواندناد

وفو دیپلمشان امیگرفتندومیشدندمعلمدو ه اهنماایی.د ایاندو هیاکساری

اشتند.آموزشوپرو شبهماپیشنهادکرد،یعنینامهنوشتبهادا هماد وسکشاو زید

وتقاضایکا شناسکرد.ماسمنانهمکهآمدیم،بازیکنفربودم،یککا شاناسباودم

همهاستانسمنان.منبودمتنها.کسدیگرینبود.ادا ههامماا امعرفایکارد.مان فاتم

وانمتد یسکنم،ولایبعضایازد وسشااناصاالدیدمکهبعضیازد وسشان امیت

د تخصصومطالعاتمننیست.مثالصنایعغذایییامثالماشینهایکشااو زی.ماشاین

کشاو زی شتهتخصصیخاصخودشاست.بهآنهاگفتمکهآقاایندو شتهد تاوان

هارطاو شادهمننیست.گفتندآقاسمنانهیچکس اندا یم.فقا تاویاکنفاری.بارو

بگردان.واقعاهمسمنانهیچکسدیگرینبود.

انتقالبهمرکزآموزشکشاورزیکرج

تقاضای31من ویآنعالقهایکهبهمعلمیداشتم،سال31خالصهتاسالجنیدی:

انتقالکردمبهکرج.آنهمبهعنوانمرکاجآماوزش.هایچگوناهاطالعایهامازساازمان
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اینجانداشتم.فق بهعنواناینکهآموزشمعلمیاسات.وقتایآموزشووضعآموزش

کهآمدمکرج،دیدمنهاینجابادبیرستانهاخیلیتفااوتدا د.یاکمااهیمانایانجاا

بودمکهیک وزآقایمهندسعالقهبندکهازدانشکدهمن امیشناخت،البتهدانشاکده

شناختیم.دوسالازمنجلوتربود،ولیهمدیگر امی

هم شتهتانهمبود.نوروزی:

نهخیرایشان شتهباغبانیخواندهبود.فو لیسانسباغبانیباودایشاان.آقاایجنیدی:

کهمعاونبودآنموقعایشاان اکاامالمایشاناخت.زماانکالنتاری1دکتریجدیصمدی

ودکهمنتازهیکماهایشان اپیشنهادکردبهعنوان ئیسسازمانآموزش.د همیناثناب

بودکهآمدهبودمکرج.

 ئیسکهنبودیدهنوز.نوروزی:

نهخیربهعنوانمربیز اعت.جنیدی:

سرپرستیمرکزآموزشکشاورزیکرج

آنموقع ئیسچهکسیبود؟نوروزی:

بود.د همیناثناآقای هنو دبدوناطالعوبادونمرخصای6آقای هنو دجنیدی:

تعفاگذاشت فتآلمان.مرکجماندبیسرپرست.آقایمهندسعالقهبندبهمانوبدوناس

گفتفالنیتوبپذیر.گفتمآقایعالقهبندمنتادیروزکاهآمادمایانجاافقا باهعشاق

معلمیآمدم.اآلنکهآمدمد اینیکماههمیبینمکهنهاصالاینجا وششباهمهچیج

کهآمدمود اینیکماههیچگونهزیاروبمایازمرکاجفر میکند.منیکماهاست

دستمنیست.آمادگیاینکا  اندا م،گذشتهازاینکهازابتدایامارهامبااپساتهاای

مدیریتیمخالفبودم.چونمدیریتبهنظرمنیاکصانعتاساتوایانصانعتد مان

هازایانکاهاآلنآدمباینبود.لذامنازپستهایمدیریتیخوشمنمیآیداصاال.گذشات

تجربهد اینکا مدیرموفقینخواهدبود.گفتفالنیمیدانیکهسندهاینقو هایتان

 ____________________________ 
 طبیعی. بهمن یزدی صمدی، رئیس وقت سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع -1
 مسعود رهنورد. -2
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مانده.هیچکسنیستسندهایتان اامضاءکند.توفعالمدتکوتاهیبپذیرتایاکنفار ا

باینایانبچاهپیداکنیم.اوایلانقالببوددیگر.بههرکسپیشنهادمیکنیم،نمیپاذیرد،

هاییکهقبالتجا بیداشتند،بچههایباتجربهخوبید مرکجآموزشبودناد،مثالآقاای

مهندس ادنیا.نمیپذیرفتند،بهخاطرمشکالتآناوایلانقالب.گفاتتاوبپاذیرماااقاال

نقو ها ابتوانیمبدهیمتایکنفر اپیداکنیم.گفتمباشدبهاینشرطکهشماظرمدو

ماهیکنفر اپیداکنید.گفتباشد.تااینکهآقاینایب اپیداکردند.آقاینایاب شاته

اشترویجبودازهمدان.دیگرآقاینایب اگذاشتندوچونآقاینایبهمد اینزمیناه

تجربهکافی انداشت،یکآدمباتجربهقدیمی اگذاشتندمعاونش.آقاایپرتاوی.آقاای

اشکشاو زینبوداصال. شتهاشزبانانگلیسیاست.ولیسالهااازقبالازپرتوی شته

انقالبد مراکجآموزشبود.اصالاستخدامشبرایمراکجآموزشبودوقبالازایانکاه

همبیایدکرج، ئیسمرکجآموزشکشاو زیتنکابنبود.لذاایشان اهمگذاشاتندکناا 

هاییبکنند.لذاماندوددوسهماهد مرکاجآماوزشدستشتاباتجربههمدیگریککا 

بهعنوانسرپرستبودیم.ولیآنمعلمیومربیگری اعالقهمندباودمومربایز اعات

بودموتد یسمیکردم.گذشتهازاینکهعالوهبرز اعتد سهایدینایشاان اهام

تد یسمیکردم.

وزشکشاورزیایدهجذبمربیامورتربیتیبرایمرکزآم

تااینکهیک وزآقایمهندسعالقهبندآمدوگفتکهفالنایبچاههااد جنیدی:

یکسنیازخانوادهجدامیشوندکهاینسن،ساِنتربیاتشااناسات.لاذادیگارپاد و

ماد یباالیسراینهانیست.اینهاچها ساالشابانه وزیایانجااهساتندومااازنظار

یتدا یمد قبالاینها.لذاشمابااآقاایمیرنیاد ییاکبرناماه یاجیتربیتیهممسرول

بکنیدبرایمسائلتربیتیاینها،برایمسائلپرو شیاینها.

آقایمیرنید یچهکسیبود؟نوروزی:

آقایمیرنید یآنموقعتکنسینبودد خودسازمان.منتهایازجاوانهااییجنیدی:

دمنهمکالسبود.دبیرستان اباهمدیگربودیم.ایشانباهماانبودکهد دبیرستانباخو
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دیپلماستخدامشدهبودو فتهبودبروجرد.سالهامرکجآموزشکشاو زیبروجاردباود.

بعدازانقالبمنتقلشدهبودباهساازمانمرکاجی.ولایآدمبسایا ماؤمنومتادینوبچاه

چناینکاا ی ابکنیاد.گفاتمپاساجاازهمذهبیبود.گفتشماباآقایمیرنید ییاک

بدهیدمایکمقدا مطالعهبکنیم.یکتحقیقاتومطالعهایداشتهباشیم،ببینیمآماوزشو

پرو شچهکا کردهوچهکا نکرده.بعداولیکاساسنامهبرایشتهیهبکنیم.بایگادا 

مشو تیبااآماوزشوبهآبنجنیم.گفتباشد.ماباآقایمیرنید یشروعکردیمویک

پرو شکردیم.

تجربهمربیتربیتیدرمرکزآموزشکشاورزیاصفهان

یاکمشاو تیهامباابعضایازمراکجماانکاهد ایانزمیناهخودشاانقابالجنیدی:

خودجوشیککا هاییکردهبودند،مثلمرکجاصفهانمانکردیم.مرکجاصفهانمااآن

ندسآقایاکاهبعاداهامدکتارایش اگرفات.بایادموقعیک ئیسیداشتبهنامآقایمه

بشناسیدایشان ا.

بلهکهبعدایکمدتیهامد مؤسساهپاژوهشهاایبرناماه یاجیواقتصاادنوروزی:

کشاو زیوزا تخانهمسرولیتگرفتند.

بله.ایشان،همد مدیریتمدیرموفقیبودوهمد مسائلتربیتایوپرو شایجنیدی:

بودد اصفهان.بسیا موفق

پسآقایآقایاهمپیشینهآموزشیداشتند.نوروزی:

بله.خیلیهمعالقهمندبود.منوقتیباایشانآشناشادم،ایشاانخیلایعالقاهجنیدی:

مندبودبهکا معلمیوپرو شیولذاخاودشکاا تربیتای اآنجااشاروعکاردهباودو

آقایمیرنید ی فتیماصفهان.این اشنیدهبودم،خیلیهمموفقبود.لذامادوشبهمبا

ولیآشنانبودمباآقایآقایا. فتیمآنجاودوسهشبیهامبااایشاانوبااکااد یکاهباا

ایشانهمکا یمیکردند،مشو تید اینزمینهکردیم.تااینکهیکاساسانامهای اد 

اینزمینهتدوینکردیم.





 45                                                                                    ها          بخش نخست / مصاحبه

 
 

رسازمانآموزشکشاورزیوانتقالبهکرجریاستدکترشهبازید

د همیناثناآقایعالقهبندعوضشد.عالقهبندهمعلتعوضشدنشایانجنیدی:

داد.دیگاار نجااشماایبااودکااهایشااانساارد دشاادیدیگرفااتوایاانساارد دشاادیداً

توانستکا بکند.خودش فتپیشآقایدکتریجدیصمدیوگفتکهمنبااایاننمی

متوجهشدندوخوشبختانهد ماانتوانم.دکترهاهمنمیفهمیدند،بعداًلیکهدا منمیمشک

ایکهماتهیهکاردیم،آماادهشاد،شد.آقایشهبازی اگذاشتندجایایشان.ایناساسنامه

تایپشدد زمانآقایشهبازی.شهبازیهمبهمحا ایانکاهآماددفتارش اازتهاران

عاونهمآقاییجدیصمدیعوضشد،آقایکالنتریشد.کالنتریمنتقلکردبهکرج.م

همازشخواست،بروکرج.

دکترکالنتریازدکترشهبازیخواستکهبرویدکرج.نوروزی:

بله.جنیدی:

علتشچهبود؟چرافشا آو دندکهبرویدکرج؟میدانید؟نوروزی:

نمیدانم.کالنتریهمخاودشمرتبااآن انمیدانم.ایدهکالنتریچهبود اجنیدی:

میآمدکرج،سرمیزد.شهبازیکهآمدمااایان اباردیموگفتایمیاکچناینجریاانی

استوآقایعالقهبنداین اازماخواستهومااین اآمادهکردیم.اینبایدبارودساازمان

زهاجاراباهماابدهناد.امو ادا ی.آنهاتصویببکنندازنظرقانونیوبعدازتصویباجاا

شمااین امطالعهبکنید.شماباتوجهبهتجربیاتتاننظرتان ابدهید.

مخالفتدکترشهبازیباایدهجذبمربیتربیتی

ایشانگرفتوگذاشتداخلکشویمیجش.ما فتیموآمدیم،دیدیمکاهناهجنیدی:

چیست؟گفتاینجاامد ساهد نمیآو دازکشویمیجش.گفتیمآقایشهبازینظرتان

کشاو زیاست،ماکا یبهمسائلتربیتیشانندا یم.نقو میگیریمکاهکشااو زی ا

بهاینهایادبدهیم.اینها ابگذا یدکنا .هرچهباایشانصحبتکردیم،دیدیمنه.اصال

برگشاتیمد اینباغنیستکهنیستکهنیست.ماچهکاا مایتوانساتیمبکنایم.دیگارماا

سرِکاِ خودمان.همانمربیگریمان.تااینکاهشاهبازیهامعاوضشاد.کالنتاریهام
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عوضشد.دکترتوفیقیآمدبهجایکالنتری.باآمادنتاوفیقی،شاهبازیهاماساتعفاداد.

ایشانباکالنتریایا بودند.

ایدهریاستسازمانآموزشکشاورزیتوسطفردیبادرجهدکتری

فیقیهمنظرشاینبودکهپستهایمدیریتی ابهکمتارازدکتاراندهاد.توجنیدی:

خیلیگشتنددنبالدکتراکهبیاو ندکرج.کا یبهتجربهاشنداشت.مایگفاتماد ک

.باشد.هیچکس اپیدانمیکردند.ناالشهبازی فته،هیچکسنیسات.1بایدپی.ا .دی

هآمدندسراغآقایمهندسنسینی.آقایمهندسخودسازمانشدهبیسرپرست.تااینک

نسینیمعاونبودآنموقع.معاونسازمانبود.

د زماندکترشهبازی.نوروزی:

همزمانشهبازیوهمزمانعالقهبندمعاونبود.تجربیاتبسیا خوبیهمد جنیدی:

باود.اولباهعناواناینزمینهداشت.یعنیازاولاستخدامشبهعنوانمربیاستخدامشاده

ترویجاستخدامشدهبودبعدازترویجخودش امنتقلکردآماوزشوشادمعلام.آمدناد

سراغش.آقایمهندسنسینیبهآقایتاوفیقیگفاتکاهآقاایتاوفیقیشامامان امای

شناسی،منهمشما امایشناسام.مایدانساتیکاهمانایانجااهساتم.شاما فتایتماام

نبالپی.ا .دی.بودی.ناالنسینیبادکتارتاوفیقیشاوخیهاممایدو هایت ازدی،د

کرد،میگفتدنبالپی.وی.سی.بودی.شوخیمایکارد.پای.وی.سای.پیادانکاردی،

ناالآمدیسراغمن.منکهاینجابودم.تومیخواهیمان ابگاذا یکا هایاتانجاام

تنااالهماین،ولایچاا هایاآلنبشودتایکنفرپی.وی.سی.پیاداکنای.تاوفیقیگفا

نیست.شمابپذیر.نسینیهمگفتکهمنبهیکشرطمیپذیرم.نکم یاستبارایمان

نجن.چونمنمیدانمتویکدکتراپیداکنیمن امیگذا یکنا .لذاهمیناآلننکام

سرپرستموقتبجن.کلمهموقتهمذکرکن.جالابباود.تاوفیقیقباولکارد.لاذایاک

 دستخ نکمسرپرستموقتبرایشزدندوایشانمشغولبهکا شد.



 ____________________________ 
1- Ph.D. 
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جذبمربیتربیتیبرایمراکزآموزشکشاورزی

ایشانکهآمدومشغولبهکا شد، فتیمباایشاانصاحبتکاردیم.اساسانامهجنیدی:

ای اکهنوشتهبودیمزمانشهبازیوتوکشوبود،د آو دویکمطالعهایکردوگفات

رستیدبرایسازمانامو ادا ی.فرستادیمبرایسازمانامو ادا یوآنجاهام فاتباهبف

یکجاییونکواصال هاییانجامشدوتصویبشدواجازهاستخدامد اینزمینهبه

مادادند.ماد اینزمینهشروعکردیمبهفعالیت.

یتیبرایمراکججذبکنید؟د طر مو داشا هتانمیخواستیدمربیتربنوروزی:

بله.جنیدی:

بعادازموافقاتمهنادسنساینیوتصاویبطار د ساازماناماو ادا یونوروزی:

استخدامیکشو ،افرادی اهمتوانستیدجذبکنید؟

بهصو تموقتتوانستیمافرادی ابگیریم.د بیناینافرادیکهگارفتیمدوجنیدی:

ادی ابهصو تقرا دادیجذبکردیم.سهنفرشانموفقبودند.تعد

بهعنوانمربیامو تربیتی؟نوروزی:

بله.دوسهنفرشانتقریباموفقبودند.نفراولموفقشانآقاییبودبهنامآقاایجنیدی:

زا عید مرکجآموزشکشاو زیدوگنبدان،گچسا ان.ایشانجاوانیباودبسایا عالقاه

میگرددبهعالقه.یکوقتیککسیمیآید،میخواهدمند.گفتم،اینهاهمهاشبر

فق یککاغذپا هدستشباشد،یکشغلیبگیردویکنانیبخو د.ولییکوقتفارد

عالقهمنداست.ایشانازآنهاییبودکهواقعاعالقهمندبود.بهناامنااجآقاایزا عایو

منتقالکردنادباهخاودساازمان.وقتیهمکهمرکجازآننالتمرکجید آمد،ایشاان ا

خیلیآدمعالقهمندیبودبهکا هایتربیتی.ماهرسالهیکمسابقاتتربیتایهامبرگاجا 

میکردیم.هرسالاولبود.

آقایبالد همد همینقالبجذبشد؟نوروزی:

آقایبالد همد همینقالابجاذبشاد.منتهایآنزماانایانبحاثنباود.جنیدی:

هعنوانسرپرستشبانه وزیگرفتهشد،ولیبیشترکا هایتربیتیبهایشانواگذا ایشانب

میشد.نفردومیکهالبتهنهبهپایآقایزا عیولیبههرنالموفقبود،آقاییبودبهنام
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آقااایموسااویکااهاآلنسااازمانکشاااو زیشاایرازاساات.وقتاایمراکااجازنالااتمرکااج

دهشدند.بلهالحمادا  بالعاالمینیکایدونفرشاانبااانگیاجهد آمدند،اینهاهمپراکن

بودند.اینهاییکهباانگیجهبودند،خودشانانگیجهداشتند،موفقبودند.آقایباالد ازآن

هاییبودکهانگیجهداشت.ایشانجوانبسیا نیکیاست.

هایعشایراهتماممهندسآقایابههرسباغاتکشاورزانوواکسیناسیوندام

توسطدانشآموزان

ولیکنقبلازاینهاآقایمهنادسآقایااکا هاایتربیتای اشاروعکارد.جنیدی:

آقایمهندسآقایاازیکبندهخداییاستفادهکردهبود،بهنامآقاینجا زاده.البتاهایشاان

یبیبود.چهازموفقیتش اباآقایآقایاباهمدیگرداشتند.چونآقایاواقعاخودشآدمعج

نظرعلمیوچهابتکا ات.ناالبدنیستاین اهمبرایتانبگویمکهایشاندانشآموزها

 افصلهرسکهمیشدازداخلمرکجبرمیداشت،میبردشانسمیرم.ازمرکجمیبارد

سمیرم.د باغاتسمیرم،چونمیدانیدسمیرمد اصفهانیکمنطقاهباغباانیاسات.مای

انآنجا.شبو وزهمانجابخوابند،باههارکادامیاکپتاومایداد،یاکساالنبردش

بج گهمبودآنجا،من فتهبودمبرایسرکشیشانودیدهبودم.یاکغاذایناضاری

همبهاینهامیدادوبهاینهاآموزشدادهبود.طو یبودکهباغات اهرسمیکردند

اسیوندامهاکهمیشد،اینها ابرمیداشات،مایباردومیآمدند.یامثالفصلواکسین

آموزشمیدادد منطقهعشایریهمانجا.میدانیدکهعشایرکو کنندههساتند.هماراه

عشایرمیخوابیدندوهمانجاهمهدامها اواکسینهمیکردند،برمیگشتندمایآمدناد.

و یآموزشببینند.خیلیباهایانکا هاانمیگذاشتاینهافق د مرکجبمانندوفق تر

عالقهداشت.د مسائلتربیتیاشهمهمینطو بود،عملیکا میکرد.خیلیموفقبود.

مسئولنبودنوزارتجهادکشاورزیدرقبالآموزشرسمی

یکچندسالید آموزشبودیم.یعنیدیگرازمرکجآموزشچاونساازمانجنیدی:

آمدیمخودسازمان.آنجاد سازمانبودم،البتهپساتماان ازدنادمنتقلشدهبودکرج،

آموزش سمی.کا شناسآموزش سمی.ناالآنچهکهمهاماسات،ماند ایانمادتی
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کهد آموزشیکمقدا تجربهایکسبکردم،دیدمسازمانآموزشومراکاجآماوزش

کا کناانآوآماوزشسهبخشاست:آموزش سمی،یعنیآماوزشدبیرساتانیآآماوزش

 وستاییکهامروزاسمششدهآموزشبهرهبردا ان.منیکمقدا مطالعاهد ایانزمیناه

کردم.منبهایننتیجه سیدمکهآموزش سمیکاا ماانیسات.کاا آماوزشوپارو ش

است.چراکهوزا تکشااو زییاکزماانیایاندبیرساتانهااوایانمراکاجآماوزش ا

پرو شبدهد،تربیتبکنادازنظارکشااو زیکاهخاودشاساتخدامد ستکردهبودکه

بکندولذااینهابعدازایندو هدبیرستانیکاهطایمایکردناد،اساتخداممایشادندد 

وزا تکشاو زی.ناالیابهعنوانمروجیابهعناوانتکنسایندساتگاههاایمختلاف.آن

ننیرویمو دنیازخودم اخودمبایدزمانالزمبودکهوزا تکشاو زیبگویدکهآقام

تربیتبکنمکهبدانمچهمیخاواهم.اماااآلنفرقایباینمااوآماوزشوپارو شنیسات.

آموزشوپرو شهماینها امیگیردوبعدازدیپلمدادن،اینها ا اهیمایکنادتاو

یادکاهمانمسارولخیابانوبیابان.ماهمهمینکا  امیکنیم.آموزشوپرو شمیگو

آموزشم.منکا یبهاستخدامندا م.ماکهنمیتوانیمایننرم اباجنیم.باهمااخواهناد

گفتآقاشماکهنیازنداشتید،چرااینها امعطلکردیدو اهیخیاباانوبیاباانکردیاد.

لذاپیشنهادکردمکهآقابیاییمآموزش سمی اواگذا کنیمبهآموزشوپرو ش.

چهزمانیاینپیشنهاد اکردید؟زمانیکهمسرولیتد مرکجداشتید؟نوروزی:

سازمانآموزشبودم،بهعناوانکا شاناسآماوزش.ایانپیشانهاد ادادم.نه.جنیدی:

پیشنهادپذیرفتهنشد.

یعنی ئیسسازمانآموزشکشاو زیقبولنکرد.نوروزی:

موقعهمینآقایمهنادسنساینیباود. ئیسسازمانآموزشکشاو زی،آنجنیدی:

ولیشهبازیزمانیکه ئیسبود،فردی اآو دهبود،گذاشتهبود ئیسآموزش سمی.

آقایعبدالملکیان امیفرمائید.نوروزی:

عبدالملکیان.ایشانپستی اگرفتهبود،د نالیکههیچگونهتجا بید ایانجنیدی:

بههیچعنواننمی فتکهآموزش سمی ابدهیمبهآموزشزمینهنداشت.ایشانزیربا 

وپرو ش.لذابههیچعنوانزیربا نرفت.لذاماد اینزمینهموفقنشدیم.
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لزومآموزشروستائیاندرسرمزرعهخودشان

اما،برویمسراغآموزش وستائیان.منباتوجاهباهتجرباهتارویج،گفاتمآقااجنیدی:

نکالسیکهنمیتواندباشدکه وستائی اجمعکنیمبیاو یماینجااد آموزش وستائیا

یککالس،یکمعلمهمبرودسرکالس،برایاینهایکساریترو یبگوید. وستائی

 ابایدد مج عهاشآموزشداد.نتیاگرمیخواهیمیاککاا جمعای اهامآماوزش

ئیانآنده اجماعکنایم،یاکمطلاببدهیم،د هردهاید همااندهخودشاان، وساتا

عمومیمربوطبهآنده اآموزشبدهیمکه وستائیشببرودخانهخاودش.ظهاربارود

خانهخودش.اگر وستائیشبد خوابگاهبخوابد،یکمعلمهمتراو یآماوزشبدهاد،

اینآموزشنمیشودبرایآن.

ایترویجیتجربهایعملیدرجلباعتمادکشاورزاندرآموزشه

واینتجربهایاستکهخودمداشتم.ماسالاولیکه فتیمشاهرود،زمساتانجنیدی:

موقعهرسشد.شاهرودهممیدانیدکهیکیازمحصوالتعمدهاشانگو بود.منیاادم

استکامال.می فتمداخلباغاتمیدیدماینبندگانخدایاکهارسمایکنناد،نتای

هممیزنند.بلدنیستند.خودمنهم شاتهامباغباانینباود.بلنادشادمهمانجوانهبا ده ا

 فتمپیشآقایدکترناظمیه.نمیدانممیشناختیدیانه؟

نهخیر.نوروزی:

آقایدکترناظمیهاستادباغبانیدانشگاهتبریجبودکاهتجربیااتعملایخاوبیجنیدی:

انیکسااریاطالعااتعملایکسابکاردم.داشت.اآلننمیدانمهستندیانیستند.ازایش

ایشانیککلکسیونانگو همد تبریجداشت.نتیبهمنگفتکاهفالنایمایتاوانیاز

قلمهبرایمنبفرستی.مانآمادمبارایایشاانازا قاام86ا قامانگو شاهرودازهرکدام

اکاردم،ازهار قمانگو د شااهرودپیاد15مختلفانگو شاهرودکهیادماستآن وز

قلمهگرفتموتوس قطا برایایشانفرستادم.بعدوقتیآمادمشااهرود،زمساتان86کدام

چکمهپوشیدیمومی فتماینباغ،آنباغ.هرکجاکهمی فتیم،کشاو زهاموافقتنمای

کردند،مقاومتمیکردند.تااینکهمایککشاو زی اپیداکردیمبهنااماسامشعلای

فامیلیشیادم فتهاآلن.ایشانباغخیلیخوبیداشتوعالقهمنادباود.ولایوقتایباهبود،
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ایشانگفتمکهبیامنباغت اامسالهرسبکنم،مقاومتکرد.گفتماجازهبادهتاوفارض

کند اینباغتدوتاد ختندا ی.سهتاد ختندا یاصال.منمیخواهماینساهتاا

رازایناست؟گفتکهمیخواهیچهکاا کنای؟گفاتمماید خت اخشکشکنم.غی

خواهماینسهتاد خات اخاودمهارسبکانم،ولاوایانکاهخشاکبشاودوموقاعباا 

کشاو زها اازاطرامبیاو ماینجا اببینند.فامیلیشنساندایایباود،نااالیاادمآماد.

انتخاابکاردیموموقاعگفتباشد.سهتاد خت اخودتانتخابکن.ماسهتاد خات

با ،موقعمحصولکهشدبهخودعلیآقاگفتمکهآقاجااننااالخاودتمقایساهکان.و

بعدهمبهاوگفتمعلتشاینبودکهتوجوانهبا ده امیزدی.قبولکرد.قبولکاردوماا

اببینناد.توانستیمماشینبگیریماز وستاهایاطرام،کشاو زها ابیاو یماینجا،همینجا

طو یشدکهسالبعدکشاو زها،باغدا هاخودشانمیآمدندادا هنوبتمیگرفتندکاه

مابرویمباغشان.هرکداممیگفتندکهد باغمادوتاد خت ابرایمابجنیاد،مااببینایم.

خودمهممی فتمبهمج عهوباغاتاینهاببینممشکالتشانچیست.مایآمادممطالعاه

کردمومشکالتشان اهمانجاسرمج عهبرایشانتوضیحمیدادم.می

آموزشترویجیدرزمینهمقابلهباپوسیدگیطوقهدرختان

براینمونهیکمنطقهایدا دشاهرودبهنامبسطام.باغاتپشتبسطاماکثاراجنیدی:

کثراینهادچا یاکسیاه یشهبود.اکثرباغات.منوقتی فتمآنجامطالعهکردمدیدما

بیما یاست.منهم شتهامبیما یهانبود.ولیباامطالعاهومشااو هباابعضایازاسااتید

دیدماینبندههایخدابهعلاتمصارمآببای ویاهایانبیماا ی اد باغشاانشاایع

کردند.لذاما اهافتادیمد باغااتپشاتبساطامباههماهشاانپیشانهادکاردیماوال وش

آبیا یتانغل است.آبنبایدپایطوقهد خت ابگیرد.ثانیااایانکاهمقادا آبزیااد

است.بایدکمبکنید.وبعدهمگفتمکهایند ختکهخشکشدهبراثراینبیما ی.این

 ابایدد بیاو ید،بسوزانیدوبعدگودالش اپرنکنید.گودالش انهالنکا ید.یکمقدا 

آبآهکد اینگودالبریجید،بگذا یدآفتاببخو د.تااینقاا  کاهد کاتکبودبا

اینخاکزندگیمیکند،ازبینبرود.یاکبرناماهآبیاا یباهآنهاادادیامویاک وش

آبیا یدادیم.اینتجربه امند شاهرودداشتموموفقبود.
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باوربهواگذاریآموزشروستائیانبهترویج

نجاپیشنهادکردمکهبهاین وستائیهااهارچاهمایخواهیادیادشاانلذاایجنیدی:

بدهید،د دهخودشیادشبدهید.سرمج عهاش.باایانتجربیااتکاهدیادمآماوزشد 

مج عهوباغموفقبوده،اینجاپیشنهادکردمکاهآقااآماوزش وساتائیان اهامجمعاش

اگرتارویجقارا اساتازمربیاانآموزشایکنید.آموزش وستائیان ابدهیدترویج.نتی

استفادهبکندد خود وستااستفادهبکند. وستائیها اجمعبکنادویاکمطلبایکاهد 

آن وستاشایعاستوعاماستبرایشانتوضیحبدهد.اینجااهامنیاو یادسارکاالس.

نیفتاد.شاایدعلاتشهامهیچفایدهایندا د.اینهممقبولنیفتاد.اینپیشنهادماهممقبول

اینبودکهبودجهداشت.

اعتقادبهآموزشکارکنانبهعنوانیگانهفعالیتآموزشکشاورزی

منمعتقدبودمکهوزا تکشاو زیوسازمانآموزشبایدفق باهآماوزشجنیدی:

وظیفاهکا کنانشبپردازدوبایدبتواندا تقاءعملیوعلمیبهکا کنانشبدهد.غیرازاین

ایندا د.اینعقیدههمماندپیشخودم.تااینکهمدتیگذشات،بحاثماد کگرایای

مطر شد.مد کگراییمطر شد.بو سخا ج فتنمطار شاد.د هماینفاصالههام

یکبنده اگذاشتند،مسرولامتحانات.د سازمانآموزشهارگوناهامتحاانوکنکاو ی

یتش ابهمادادند.کهمیخواستبرگجا بشود،مسرول

دقتدرسالمتبرگزاریآزمون

آخرینبا یکهمند اتا  ئیسبودمیکامتحاناستخدامیبود.آنموقاعجنیدی:

اینخانههنوزخرابنشدهبود.خانهقادیمیباود.اتاا پاذیراییمااناآلنجلاواسات،آن

چونامتحان،سروال،اینهاهماهموقععقببود.مناتا پذیرایی اکردهبودماتا کا م.

اشمحرمانهاست.د ادا هد اتا کا مغیرازمنپنجنفردیگرهمبودند،جاایمناسابی

برایاینکا نداشتم.لذاهمهکا ها اخانهانجاممیدادم.د خاناههامباهبچاههااگفتاه

یاکوقاتممکانبودم،بهمرنومخانممگفتهبودمکهاگرکسیچیجیخواست،ندهید.

استبیایند،ندهید.بگوییدخودشنیستوهمهاشد یککمدبودود شهمقفلبود.
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تااینکهامتحاناستخدامیبود،منهمهسروالها اآمادهکردم.تکثیارهامباهادا هنمای

دادم.د کرجیکجاییبود،یک وزآنجا ااجا همیکاردم.کرکاره امایکشایدم

دیگرتاآنو قهآخرش اتکثیرمایکاردم.هماهایانهاا اتکثیارکاردموآماادهپایین،

کردم،آو دم.عباسکشاو زآنموقعمعااونباود.معااونساازمانتحقیقااتباود. ئایس

سازمانبهمنگفتکهآقایکشاو زگفتهکهساروالهاا امایخاواهمببیانم.گفاتممان

مطمرنهامهساتم،اماا،اطرافیاانش انمایشناساموشناسم،بهایشانعباسکشاو ز امی

مطمرننیستمولذابهآقایکشاو زبگوییدیک وزبیایدمناجلماا،یاکچااییتلا هام

بخو د،ببیندسروالها ا.بعدهمبلندشود،برود.منسروالها ابهسازمانتحقیقااتنمای

مساروالهاا اببیانم،یاکدهم.قضیهگذشت.چند وزبعدگفاتکاهخاودممایخاواه

بر سیبکنم.گفتمخودتانهملطافمایکنیادمایآییادمناجلماا،چاوند ادا هجاای

مناسبینیست.شمادا یدسروالها امیبینید،یکیازد وا دشاد.لاذاشامالطافکنیاد

شاینبیاییدمنجلمایکچاییتل همبخو یدوسروالها اببینید.گفتکهمیشودمنما

خودم ابهشمابدهم،برویدسروالها ابیاو یداینجا،د اتا  اهمقفلمیکنایم،مان

سروالها اببینم.ماشینخودش اد اختیا ماگذاشتوآمدیمازهارکادامیاکنموناه

برداشتیم، فتیم.د اتا  اقفلکردویکنگاهیکردویکساریسروالهای ئیساانهاز

دوماهمجوابش ادادیم،تا وزامتحان.امتحانکهانجامشد،خیلیبادقتامتحانماکر

برگجا شد،مندیدمسفا شاتشروعشد.ازطارمدونفارازمقامااتسفا شااتشاروع

شد.مقاماتخودسازمان.منهممیگفتمخادادوتااگاوشدادهبارایایانکاهازیکای

شنیدم،ولیتوجهینمیکردم.اینهادیدندکهنه.ماهامبگیریوازدیگرید کنی.می

و قهها اآو دیمخانهوتصحیحکردیموهماهکا هاایش اکاردیمولیساتنمارات ا

همهتنظیمکردیم.نتییکنفرداشتیمز تشتیبود.برایاینکهازاینهممانقیتضییع

کردمکهآقااینیکنفرز تشتیاساتونکردهباشیم،من فتمسازمانامو ادا یسروال

مننمیخواهمنقاین اهمتضییعکنم،لذاایانمسالماساروالهاایمعاا ماساالمی ا

جوابنداده،منچهکا کنمکهنقیازاینتضییعنشود.گفتندنمرهاش اسرشکنکان

نشاود.وقتاید سایرد وسش.ماهماینکا ها اانجامدادیمکاهنقایازکسایتضاییع
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لیستنمرات اتنظیمکردیم،دیدمکهساززدندبرایاینکاهو قاههاابایادتجدیادنظار

بشود.آندومقام فتندپیگیری،پیگیری،پیگیریکهبایداو ا  ابهماابدهاد.باه ئایس

سازمانگفتمتجدیدنظراصالنرفینیست.هیچمشکلندا د.اما،ماناو ا  اباهآنهاا

یدهم.او ا  ابهدیگراننمایدهام.یاکنفار اشاماتعیاینبکنیاد،یاکنمایناده انم

سازمانامو ادا یتعیینبکند.بهتصحیحمنایراددا نددیگر،اشکالندا د،یکنمایناده

شماتعیینبکنید،یکنمایندههمآنهاتعیینبکنند ساازماناماو ادا ی وخاودمانهام

ییکاتا د ش اقفلمیکنیم،هیچکس ا اهنمیدهایم.و قاههاامینشینیمسهنفر

 اتجدیدنظرمیکنیم.گفتپیشنهادخاوبیاسات. ئایسساازمانگفاتپیشانهادخاوبی

است.گفتماو ا  ابههیچکسنمیدهم.ایشاننمایندهاش اتعیینکارد.ساازماناماو 

یینکردندوآمدندوسه وزنشستیمتاواتاا وادا یهمنامهنوشتیم،آنهایکنفر اتع

د اتا  اقفلکردیم.یادماستکهاتا مدیرساختمان اهامگارفتیم.وانادسااختمانی

مانیکمدیرداشات،آقاایمهنادسخرمای،اتاا ایشاان اگارفتیمود ش اهامقفال

دیگراشکالیبراو ا کردیم.نشستیمتماماو ا  ایکبا دیگرچککردیم.دیدندنه.

نیست.بازآنهااصرا براینکردندکهبایداو ا  ابهمابدهد.ازآنطرممنبا ئایس

سازماند ا تباطبودم.بهایشانگفتمکهآقامنباههایچعناواناو ا  اباهایانهاانمای

نمیتاوانمدهم.چونمیدانماینهاهدمشانچیست.مننسبتبهآنبراد ز تشتیهم

 وزقیامتجوابش ابدهم.چهبرسدبهدیگران.لذاماااهالایانکا هاانیساتیم.شاماهار

کا یدلتمیخواهدبکن.لذامامقاومتکردیم.و قههاهمکهتجدیدنظرشاد،ساریع

صو تجلسهکردم،یکبرگهاش ابالیستنمراتدادمبهنمایندهسازمانامو ادا یو

برد.دیدندنه،کا ینمیشودکرد.برداشتو

بازنشستگیازخدمت

چهسالیبازنشستشدید؟نوروزی:

.05منآخراسفندجنیدی:

یعنیهنوزادغامصو تنگرفتهبود.نوروزی:
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نهخیر.جنیدی:

چهزمانیازمرکج فتیدبهسازمانآموزش؟نوروزی:

نکنم.بود.اگراشتباه34فکرمیکنمکهسالجنیدی:

یعنیشماتقریبادوسالد دو همدیریتیمهندسنایبد مرکجبودید.نوروزی:

بله.منباایشانبودم.جنیدی:

شمااصالآقای هنو د اندیدید؟نوروزی:

منیکماهبودکهآمدهبودمکهایشان فتند.یکماههمباایشانکا کاردهجنیدی:

بودم.

چهبود؟تحصیالتایشاننوروزی:

ایشانلیسانسکشاو زیبود.جنیدی:

وقتیکهایشان فت،دیگربرنگشت؟نوروزی:

دیگربرنگشت.جنیدی:

آسیبشناسیسپاهترویجوآبادانی

خاطرتانمیآیدکهقبلاز هنو دچهکسیآنجا ئیسبود؟نوروزی:

ترویجبود.ولیقبالازایاننه.قبلاز هنو داینجاپادگانبود.پادگانسپاهجنیدی:

کهسپاهترویجتشکیلبشود،اینجادبیرستانکشاو زیبود،وابستهبهوزا تکشااو زی.

ولیکنوقتیسپاهترویجتشکیلشد،اینجاشدپادگانساپاهتارویج.ساپاهیانتارویجمای

موقاعآمدنداینجایکچها ماهیدو همیدیدندومنبااهماینهامموافاقنباودم.آن

شاهرودبودم،میآمدندبهشهرستانهامنمیدیدمشان.دیاپلمادبایباود،دیاپلمتجربای

بود،آنموقعمیگفتند،طبیعی.اینآدمآمدهاست،چها ماهاینجا،یکدو هایدیده.

ایندو ههمسمبلیجیشنبوده.بیشترشکا هاینظامیواینها.ناالاین افرستادهانادباه

برایاینکهمروجکشاو زیبشود.ایننمیتواند.لذامنپیشنهادمایانباودآقاابارایداه

سپاهیهایترویجازدیپلمههایکشاو زیفق استفادهکنید.

فکرمیکنمکهطبققانونهمفق آنهابایدجذبمیشدند.نوروزی:
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بود.تکوتوکد باینبلهولیمتأسفانهاکثرشاندیپلمههایغیرکشاو زیجنیدی:

شاندیپلمههایکشاو زیبودواینهاهماکثرشانچوننمیتوانستندد داهکاا بکنناد،

مایکد گیریعجیبیبااینهاداشتیم.اکثراد داهنمایایساتادند،فارا مایکردناد،هار

اینکاهساوادوقتمی فتیمداهنبودند.اکثرانبودند،می فتند،اینطرم،آنطرم.برای

اینکهبتوانندجوابکشاو ز ابدهند،نداشتند.جالبهمایانباودکاهبعادازایاندو ه

خدمت،بعضیازاینهااستخداممیشدند،بهعنوانمروجکشااو زی.دیاپلمادبیاه.هایچ

گونهاطالعاتکشاو زیندا د.فق بهصرماینکاهدو انخادمتشساپاهتارویجباوده

مروج.ایننمیتوانستموفقباشد.مابااینهاد گیریداشتیم.ناالمیشود

شماخودتانهمسپاهترویجبودید؟نوروزی:

منبادیپلم فتمخدمتسربازی.سپاهبهداشتبودم.جنیدی:

تمجیدازنظامآموزشیکارشناسیناپیوسته

اگرنکتهایبهنظرتانمی سد،بفرمائید.نوروزی:

کا بردیتشاکیلشاد،چاونمانخاودمد تادوین-کهآموزشعلمیوقتیجنیدی:

کاا بردیشارکتداشاتم،آنموقاع-یکساریازبرنامههاوسرفصلهاید وسعلمی

نظرمنبراینبود،ناالچندسالاستکهد کا نیستمواطالعاینادا م،مایگفاتمآقاا

خوباست.آقایدکتاریاجدیکا بردیآموزشبدهید،بسیا هم-شمامیخواهیدعلمی

.ایشانبرنامهاشاینباود1صمدییکبرنامهخیلیخوبیداشت،ولیبرنامهاشاجرانشد

میگفتلیسانسهایکشاو زیبایددوسالبرونددانشکدهکشاو زی،بعددوساالایان

ها ابفرستندد یکمج عه،مجا عباج گکاا بکنناد،بعادبرگردناددوساالبعادش ا

بخوانندکهاینعملباترو یتوأمشدهباشد.ولیمتأسفانهاینبرنامهایشانبهانجامنرسید.





 ____________________________ 
و بازگشایی در  1531اشاره به نظام آموزشی کارشناسی ناپیوسته که پس از انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه ها در سال   -1

 در دانشکده های کشاورزی به مورد اجرا گذاشته شد. نوروزی.  1511تا  1511به مدت چهار سال از سال  1511سال 
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کاربردی-لزومآموزشعملیمربیانعلمی

منیکبا اینمطلب اگفتمشمابیاییددهسال،بیستسال،سایساالقبالجنیدی:

دانشاکدههاایکشااو زیبچههایدانشکدههایکشاو زیکاهکنکاو دادهانادووا د

شدهاند ابر سیکنید.ببینیادچنادنفرشاانکشااو زیانتخااباولشاانباوده.ناهچناد

نفرشانانتخابتادهمشانبوده.اکثرابچههاقبال شتههایمناسبتری ازدند،آخرسار

نفاربااگفتندکشاو زی اهممیزنیمتانرویمسربازی.بیاییدبر سایکنیاد،ببینیادچناد

عالقهآمدند شتهکشاو زی.ایننیازبهیکبر سیوتحقیقدا دوالزماهاشایاناسات

کهآما تمامبچههایکشااو زی اد دهساالگذشاته،بیساتساالگذشاته،سایساال

گذشتهد بیاو یم.همه ادا نددیگر.وزا تعلومهمه ادا د.اینها ابیااو یمبر سای

لآما یتشکیلبدهیم،ببینیمچندنفرازاینهاتاانتخابدهامشاانباودهکنیم.یکجدو

 شتهکشاو زی.اینبچهایکهباعالقهنیامدهدیگرناضرهامنیساتبارودکاا ساخت

کشاو زی اانجامبدهد.دنبالایناستکهیکمد کیبگیردوپشتمیاجیبشایند.لاذا

کا بردیکنیاد.اولبیاییادمربیاانتاان ا-تان اعلمیمنگفتمآقاشمااولبیاییدمربیان

کا بردی.مانیاادماسات-کا بردیتربیتبکنیدواینها ابگذا یدمربیعلمی-علمی

زمانیکهمنخودمدانشجوبودماستادباغباانیتراو یمایگفات.باهپاایعمالکاهمای

ایزمینیا .شایدشاماهامدیاده سیدیممنیادماستد باغبانییکآقاییبودبهنامآق

باشید.کا عملی امیسپردنددستایشان.استادموقععملاصالهمراهدانشجونبود.ایان

دانشجودیگرکاا یاادنمایگرفات.ولایآقاایزماینیاا وآقاایدهقاانشاعا دوتاااز

کاهخبارکا گرهاییبودندکهباتجربهبودند.خدا نمتشانکناد.آقاایدهقاانشاعا 

دا مفوتکردهولیآقایزمینیا  انمیدانم.گفتماولبیاییدیکدو هعملیبگذا ید

-برایآنهاییکهمیخواهندتاد یسبکنناد.کاا عملاییاادبگیرناد.بعاددو هعلمای

کا بردی ابگذا ید.
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هایمهندسمحمدعروجلوازدانشآموختگانمرکزآموزشتوانمندی

جکشاورزیکر

چونشمااهلتحقیقومطالعههستیدمنیکنفر ابهشماپیشنهادمایکانم،جنیدی:

نتمابرویدببینیدایشان ا.یکدانشآموزیمنداشاتمهماینمرکاجکارجباهناامآقاای

محمدعروجلو.

آقاینایبهمخیلیتعریفایشان امیکرد.ماشینآالتخواندهبود.نوروزی:

شاناززمانیکهبچهبودعالقهمندبودبهماشینآالت.وقتیدیپلمش ا:بله.ایجنیدی

گرفت، فت شتهماشینآالت،دانشکدهکشاو زیکارج.ساالدومباود،مانیاک وز

صدایشکردم.گفتممحمد،گفتبله،گفتمکهبیاهمیناآلند مرکجآموزشمشغولباه

 شو،وقتیلیسانست اگرفتیبهعناوانمربایکا شو.اآلنبهعنوانتکنسینمشغولبهکا

مشغولمیشوی.گفتتوکهمربیمنبودیچقد نقو میگیری؟خوبدقتبکنیاد.

گفتمناآلننهکا گاهیدا م،نهمغازهایدا م،دانشجوهامهساتم،اآلنباه وزیصاد

پژوقراضهداشت.هجا تومان،دویستهجا تومانقانعنیستم.گفتمچهکا میکنی؟یک

ازآنپژوهایقدیمی.گفتصندو عقبایانکا گااهماناسات.تمااماباجا آالتایان

جاست.بهجایاینکهکشاو زپمپشخرابمیشود،بردا دبیاو دشهر،منمی ومآن

جا.بهجایاینکهکمباینش ابرودیککفیبگیرد،بردا دبیاو د،مانمای ومآنجاا.

میرمیکنم،تحویلشمیدهم،برمیگردم،میآیم.آنهمخوشحال،منهامهمانجاتع

خوشحال.ولذامنبااستخدامموافقنیستم.قضیهگذشت.دانشکدهبهاوپیشانهادداد.بعاد

ازاینکهلیسانسش اگرفتدانشکدهبهاوپیشنهاددادکهآقابیادانشکدهاستخدامشو.باه

دا م،اما،یکشرطدا د.منکا هایشاما اانجااممایدهام،دانشکدهگفتمننرفین

ولیتابعساعتادا یشمانیساتم.کاا شاما ا ویزمایننمایگاذا مبماناد،ولایتاابع

ساعتشمانیستم.قبولکرددانشکده.یکمدتیکا کارددیاد،ناه.اصاالنمایتوانادباا

التگرفت.ایشاناآلنیاککا گااهسیستمادا یکا بکند.بعدهمفو لیسانسماشینآ

دا دد شهریا ،خانهاشکرجاست.خانهاشهمایندولاتآباادکارجاسات.شاماهایچ
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وقتایشان ابالباس سمینمیبینید.همیشهلباسکا تنشاست.شماانگشتهاایش ا

نگاهکنید،کامالمعلوماستکهاینانگشت،انگشتکا است.

وعالقهمندیبهایراندوموردازغیرت

ابتکا اتبسیا جالبیدا د.طر هایبسیا جالبیدا د.نتییکطارنش اجنیدی:

دوسهسالپیشبودکرهایهاآمدندازویبخرند.ایرانبهاوامکاناتنمیدادندکهببرد

باودبهتولیدانبوهبرساند.یکنوعتراکتو خاصیبود،خودشهموضعمالیاشطاو ین

کهبتواند.کرهایهاآمدندکهاین ابخرند.گفتمیدهم،بهیکشرط.وقتایسااختید،

بنویسیدایران.گفتندنهخیروقتیماامتیازش اازتوخریدیم،دیگرنمینویسیمایران،مای

نویسیمکره.گفتمنهمبهشمانمیدهم.خودمهرجو یشدهمیساازم،ولایباهشاما

گراینکهبنویسیدایران.نمیدهم.م

بازیکنمونهدیگر،آلمانیهاآمدندساراغش.آلمااناوایالانقاالبشاشتااماشاین

کشاو زیبهمادادند.هدیهکردند.هدفشانازاینهدیه ضایخادانباود،وابساتگیباود.

داینششتا اهرکدامبهیکمحلیفرستادندد ایران.هرششتاسریکقطعه فتبع

ازیکماهکا کردنماند.هرچهازآلماند خواستمیکردند،نمیدادقطعاه ادیگار.

برایدادنقطعهشرایطیقائلبود.هدفشوابستگیبود.ایرانهمزیربا نمی فات.ایشاان

یک وزبلندمیشود،می وددزفول،برایتعمیریکپمپآب.میبیندکهفالنوسایله

سروالمیکنداینچیه؟میگویندکهاین اآلمانیهاهدیهکردند،یاکآنجاخوابیده.

ماههمکا کردفالنقطعهاشخوابید.خرابشده،آلمانیهاهمدیگارقطعاهباهماانمای

دهند.می ودواینقطعه ابازمیکندومیآو دکرج.اولآلیاژشناسیمیکنادقطعاه

تراینقطعه امیسازد.براینمونهاولای امایساازد،بلناد ا.بعدباآلیاژبهتری،محکم

میشودمی وددزفول.وبرایاینکهاینقطعهدومرتبهخرابنشاود،یاکپوشاشهام

برایشمیسازد.می ودو اهمیاندازد.ماشین اهمیافتد.فکرکانمکمبااینباود.یاادم

دمنیست.میپرسدبقیهشانکجاسات،باراینیستاآلنماشینشچهبود.گفتهبرایمن،یا

همهشانمیسازد.آلمانیهامتوجهمیشوندوگجا شش امیدهندکهآقاماشینهاا اه
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افتاد.میگویندیکجوانیاستواینقطعه اساختهاست.مایگوینادایاننبایادبتواناد

نیاکمصاانبهمایکننادوبسازد.ببنیماینکیه.بلندمیشوندمیآینادایانجااوبااایا

دعوتشمیکنندآلمان.میگفتوقتیمن فتمآلمان،ازمنیکاساتقبالسیاسایانجاام

دادند.مثلیکسیاسی.میگفتده وزازمنپذیراییکردند.بردندتمامآلمانومنااطق

.مایدیدنیاشوهمهجا ابهمننشاندادند.بعدما ابردندبهکا خاناهمسایفرگوسان

گفتمند اینکا خانه فتمآنهادنبالاینبودندکهفق بهمننشانبدهند،ماندنباال

اینبودمکهفوتکوزهگریشان ایادبگیرم.میگفتبعدازاین،یک وزیکجلساه

نها یتشکیلدادندوبهمنپیشنهادکردندکهآقاشمابیاآلماان.گفاتممحاالاساتمان

.گفتندهرچیبخواهیبهشمامیدهیم.گفتممننانوپیازایران ابههرچایبیایمآلمان

ازآلمانشماترجیحمیدهم.میگفتبهآنهاگفتمکهکا شناسشماآمدهخانهمان ا

دیدهد دولتآبادکرج.خانهمحقریدا م.آنخانهمحقار اباهبهتارینکاااشامانمای

قعبرگشتاینهاکهازمانآناساتقبال اکردناد،یاکدهم.میگفتطو یشدکهمو

نفردنبالمنفرودگاهنیامد.اآلنهمشمابرویدببینید،ابتکا اتجالبیدا د.واقعااخاودش

اهلفناست.خودشاهلکا است.

محیطبسیارمناسببرایکارآموزیدانشجویانماشینآالتکشاورزی

شمندیدموخیلیخوشمآمدبهدانشکدهاعاالمیکابتکا یکهدوسالپیجنیدی:

کردهکهآقافا غالتحصیالن شتهماشیناالتکهخواهانکا عملیهستند،مایخواهناد

کا عملییادبگیرند،منناضرممجانابهاینهاششمااهدو هعملایبادهم.آنچاهکاه

فقا عالقاهازایانهاامایالزماستبهاینهایادبدهم.پولهمازایانهاانمایخاواهم.

خواهم.بیاینداینجامثلمنلباسکا بپوشند.لذاعالقهمندهااآلنمی وندآنجا،لبااس

کا میپوشند،عینخودش.ومننتماایشان اتوصیهمیکنمبهشما.نتیمانمعتقادم

ینآالتدانشجوهای شتهماشینآالت ابفرساتیدآنجااکاا آموزیبکنناد. شاتهماشا

بروند،همبازدیدبکنند،همکا آموزیبکنندوهمازایشانانگیجهکا  ایادبگیرند.



 
 



2مهندسحسینحسننایبآقایشادروانمصاحبهبا
 

)دفتراموربینالملل()ره(مرکزآموزشعالیامامخمینی-کرج-2931دی21


معرفیسوابقشغلیوتحصیلی

باهعناواناولاینپرساشخودتاان اایب،ضمنتشاکر،لطفااًآقایمهندسننوروزی:

معرفیبفرمائید.

د  شاتهتارویجکشااو زیوباهعناوان1686و1681ضمنتشکر.مند سالنایب:

اولینفا غالتحصیالن شتهترویجکشاو زید ایارانازدانشاگاههمادانفاا غالتحصایل

وظیفه اتمامکردم.خدمتنظام1688شدم.د آنمقطعد سال

خدمتخودتان اد سپاهترویجوآبادانیطیکردید؟نوروزی:

خیر.متأسفانهتمامدوسالخدمتم اد مرکجصفریاککااد گذ انادم.جالابنایب:

استکهفا غالتحصیالن شتههاییمثلجغرافیاد سپاهترویجبودند،ولایمانکاه شاته

ود پادگانخدمتکردم.امترویجبودد صفتحصیلی

دلیلشچهبود؟خودتان غبتبهخدمتد سپاهترویجنداشتید؟نوروزی:

خواستمبهنمیدانمدلیلشچهبود.شایدبهاینعلتبودکهد زمانیکهمنمینایب:

خدمتاعجامشوم،سپاهترویجپذیرشنداشت.

چهزمانیوا دخدماتدولتیشدید.نوروزی:

د بنیاادمستضاعفانباود.خادا1636شروعبهکا خادماتدولتایمانازساالنایب:

 نمتکندمرنومشهید جایی اکهباماآشناییقبلیداشت.ایشاننمایندهامامد بنیااد

مستضعفانبودندوچونازهمشناختداشتیمازمنخواستندکهخدمتم اد بنیادشاروع

وتجربهکا  انداشتمومخالفبودمولیایشاناصرا داشتکنم.بااینکهمناطالعات

کهمناینکا  ابکنموبهعنوانمسرولبخشکشاو زیبنیاادمستضاعفانکارجانتخااب

 ____________________________ 
 به صورت ناگهانی درگذشت. روحش شاد و راهش پررهرو باد. 1511آبان  15حسین حسن نایب در روز دوشنبه مورخ د یازنده -1
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شدم.البتهایشاناصرا داشتکه ئیسبنیادمستضعفانکرجبشاوم.ولایچاوناطالعاات

اعهدهدا بشوم.مند کشاو زیبود،خواستمکهفق بخشکشاو زی 

ورودبهوزارتکشاورزی

و ودتانبهوزا تکشاو زیازچهتا یخیبود.نوروزی:

.د اینسالکهوزیرکشااو زیآقاای1636مند بنیادمستضعفانبودمتاسالنایب:

دکترعباسعلیزالیبود.ایشاناشرامکاملبهکرجداشتواثراتفعالیتهایمان اد 

بودازمندعوتکردکهبهوزا تکشاو زیمنتقلشوم.یادماستکهباایانکرجدیده

کهاستخدامممناوعباودولایباااساتفادهازاختیاا اتیداشاتد وزا تکشااو زیود 

سالخدمتم اد ساازمان66سازمانآموزشکشاو زیاستخدامکردومنهمتمامطول

.1آموزشکشاو زید اوینبودآموزشکشاو زیبودم.آنزمانسازمان

پذیرشمسئولیتمرکزآموزشکشاورزی

مسرولیتمرکج اد چهزمانیپذیرفتید؟نوروزی:

کهد سازمانآموزشکشااو زیباودمصاحبتمسارولیت1636د همانسالنایب:

مرکجآموزشکشاو زیکرجمطر شد.آنزمانآقایمهندسجنیدی ئیسمرکجباود.

کانمکاهباهساالتازگیمسرولمرکجشدهبودندودو انمسرولیتایشانفکرمیایشانبه

ماهبودکه ئیسبودواستعفادادوناضارباهاداماهکاا 0تا3همنکشید.یعنید ندود

د مرکجبهعنوان ئیسنبود.همجماناقایدکترعیسیکالنتاریمعااونتحقیقااتیوزا ت

کهمسرولیتمرکج اقبولکنم.نمیدانمشاایددلیالانتخاابکشاو زیوازمنخواستند

منازسویدکترکالنتریتجربیاتمد بنیادد کرجبود.البتهمنمخالفتکاردمباهدلیال

هابودندکهتجربهشاانازمانبیشاتراینکهتجربهاینکا  انداشتموعالوهبراین،خیلی

ایشانگفتمکهیاشاماباعرضاهتارازماند مجموعاهبود.ولیایشاناصرا داشت.منبه

تانندا ید،کهاینطو نیست.یاآنقد کا آنجامشکلاستکههیچکسیناضارباه

 ____________________________ 
در آن مقطع در طبقات دوم و سوم ساختمان فعلی ستاد سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به ترتیب سازمان  -1

 های ترویج کشاورزی و آموزش کشاورزی مستقر بودند.
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کنمکهمو ددومباشد،چراکهآقاایجنیادید اساتعفایشکاهمانفکرمیقبولنیست.

شآهنینبهپاداشاتهباشاد.خواندمنوشتهبودکهاینجانیازبهیککسیدا دکهیککف

بعدگفتمکهشمادیوا یکوتاهترازدیوا منپیدانکردید.دکترکالنتریگفاتکاههار

تواندباشد.تود هرصو تبایدبهآنجابروی.گفتمکهاصالاساتعفاهاکهمیکدامازاین

یممهامنیسات.میدهمومیخواهمازوزا تکشاو زیبروم.چونمنکا م ابلدمبارا

گفتکهتوفعالبروآنجاوهرزمانکهدیدینمیخاواهیونمایتاوانیاداماهبادهی،

استعفابدهواصالازوزا تکشاو زیبروومنهمقولمیدهمکهبااساتعفایتموافقات

کنم.گفتمچقد قولتتضمیندا د.توازکجامیدانی،شایدفرداوزیرشادی،آنموقاع

یجایتواستوازکجامعلومآننفرتعهدتو اانجامبدهد.کسدیگر

تقاضاییکنفرباتجربهمدیریتمرکزآموزشکشاورزیازوزیرکشاورزی

منبهآقایدکترکالنتریگفاتممانکاهتجرباهایانکاا  انادا مواگارشامانایب:

ش اداشاتهباشادباهخواهیدموفقیتیناصلبشود،یکنفر اکاهتجرباهمرکاجآماوزمی

عنوانکمکبهمنبدهید.آنزمانآقایمهندسپرتوی ئیسمرکجآموزشتنکابنباود.

شد.اینباعثشادکاهساازمانایشانبچهتهرانبودوتقاضایانتقالداشتوموافقتنمی

کمککردوآقایپرتوی امنتقلکردند.برایمنهمجالببودکهپرتویبچهتهارانو

یکهسالها ئیسمرکجشیراز مرودشت باودهوجاهاایمختلافمسارولیتداشاته،فرد

ناضرشدهبهعنوانمعاونمانکاهصافرکیلاومترباودم،کاا کناد.مانآقاایپرتاوی ا

ایشان اندیدهبودم.قبالگفتمکاهماناصاالتاوجاداناد جادتهراناینمیشناختموقبالً

ندسپرتویهمبچهتهرانبودوباهمدوستشدیم.هستم،پد یوماد ی.آقایمه

بهاینترتیب،آقایمهندسپرتویمعاونشماشدند.نوروزی:

ایشانمعاونادا یومالیمنبودند.آقایاشرا معاونآموزشیمنباود.آقااینایب:

د.پرویجابراهیمیازکا کنانبخشآموزشبود.آقایمهندس ادنیامربیباغبانیمابو

آقایصیرفیهمبود؟نوروزی:

آقایصیرفی،دامپرو یبود.مو دیبود.دامپرو یاینجا اآقایکماا یزادهنایب:

فعالکرد.بهآقایکما یزادهاعتقادداشتموکا ش امیدیدم.ایشاانبارایدامپارو ی
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ومکاهایانشنمرکجخیلیزنمتکشیدوخیلیکا کرد.اآلنازخودفا غالتحصیالنمی

مردچقد اینجازنمتکشیدهوچهاطالعاتی ابهاینهاادادهاسات.آقاایصایرفیاز

آماد.یاکدوستانآقایانبودومو دیمیآمدوازکا کنانمرکجنباودوازساازمانمای

مدتهمآقایناجیزادهبود.

د مرکاجبههرنال،توافقکردیمکهمدتیبهعناوانسرپرساتوباهصاو تموقات

باشموکا م اانجامبدهموزمانیکهانساسکردیمکهکا ها وی والقارا گرفتاهو

سروسامانپیداکردهوکسدیگریمیتوانادکاا  ااداماهبدهاد،مسارولیت اباهفارد

دادمکهبهعنوانکا شاناسباشامتاامسارول.چاوندیگریتحویلبدهم.چونترجیحمی

مکهکا شناسباشمتایکچیجی ایادبگیرم.ولیهمیشهبارخاالمهمیشهدوستداشت

هایی ابهمنتحمیلکردندوهمیشهمسرولیتداشاتم.باههارناال،تمایلباطنیمسرولیت

باابالغ ئیسساازمانآماوزشکشااو زیکاه1636آبان6قبولکردندودقیقاد تا ی 

تمرکجآموزشکشاو زیکرجشدم.آنزمانآقایمهندسعالقهبند ادبودند،سرپرس

آقایمهندسنسینیهممعاونسازمانآموزشکشاو زیبودند.

ابالغمسئولیتمرکزآموزشکشاورزی

کنمکهششماهازسرپرستیمننگذشتهبودکهعلای غامتوافاقهاایفکرمینایب:

 فتمسازمانآماوزشقبلییک وزدیدمنکم سمی یاستمرکج ابرایمنفرستادند.

کشاو زیواعتاراضکاردم.گفتنادکاهشامازنماتمایکشایدونیافاساتازناق

866مسرولیت ئیسمرکجاستفادهنکنید.فکرمیکنمنقمسارولیت ئایسمرکاجنادود

ساالتاا5تومانبود.منگفتمکهمننمیخواهم.آنهاهمگفتندکهفعالآنجاباشیدکاه

انجامید.بهطول1606سال

نقدیبرانتقالسازمانآموزشکشاورزیبهکرج

مشکلانتقالسازمانآموزشکشاو زیبهکرجچهبود؟نوروزی:

منهمیشهمخالفانتقالسازمانآموزشکشاو زیبهکارجباودم.اعتقاادمایاننایب:

لیاکبودکهسازمانستاداست.اینانتقالمثالایانباودکاهنیارویانتظاامی اباهداخا
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کالنتریمنتقلکنند.یادماستکهآنزمانمنکا مندهاوبهخصوصکا گرها اتهدید

میکردمکهاگرکا تان اانجامندهید،شما اد اختیا سازمانمیگذا م.سازمانهماز

نظرآنهایکغولباابهتیبود.باآمدنسازمانبهکرجود جوا مرکاجآنابهاتازباین

کا بهجایی سیدهبودکهکا گرهامیگفتنادکاهد اختیاا ساازمانباشایمبهتار فتو

است،چراکهزنمت امامایکشایم،اماا،اضاافهکاا  اآقایاانوخاانمهااد ساازمان

گیرند.می

دقتووسواسدرانتخابداوطلبانورودبهمرکزآموزشکشاورزی

ی اچهطو ا زیابیمیکنید؟فعالیتهایمرکجآموزشکشاو زنوروزی:

زمانیکهاینجامرکجآموزشبودفعالیتهایخوبیایانجااانجااممایشادونایب:

خروجیهایخوبیداشت.این امایتوانیادازوضاعیتفاا غالتحصایالنمرکاجمتوجاه

شوید.چونانتخابدانشآموزاننسابشدهبود.مابرایانتخاابداناشآماوزانضامن

معدلباالیداوطلبان امیخواستیم،باآنهامصانبهمیکردیموسعیمیکاردیماینکه

کهد د جهاول وستازادهها ابپاذیریموبچاههاایشاهری انمایپاذیرفتیم.وضاعیت

اطالعاتعمومیوسالمتجسمانیداوطلبانبرایمامهمبود.چونپذیرفتهشادگانقارا 

نه وزیاینجاباشندوآموزشببینند.تعدادداوطلبانهامبودکهچها سالبهصو تشبا

زیادبود.یادمانهمنرودکهآنزمانکشاو زیا جوقربیداشت.یادممیآیدکهفردی

آمدهبودکهد مرکجپذیرفتهشود.ایشانیکیازپاهاایشیاکمقادا یکوتااهباودوماا

عیتنمایتوانساتپشاتتراکتاو بنشایندوایشان ا دکردیمبهخاطراینکهبااینوضا

کنترلداشتهباشد.یعنیتاایناندازهد سالمتبچههادقاتمایشاد.د آنزماانمرکاج

آموزشکشاو زیگرمسا ماسالچها منداشتوبههماینعلاتداناشآماوزانآنجاا

برایسالچها مبهمرکجآموزشکشاو زیکرجمیآمدند.

خیلیخوببود.بچههاموفقبودند.نداقلشایانباودکاهاگارازآنزمانفعالیتها

لحاظاشتغالدچا مشکلمیشدند،چون وساتازادهبودنادوپد انشاانزماینداشاتندو

کشتوکا داشتند،به وستابرمیگشتندوآنکشاو زیسنتی اکهپد انشانعملمی
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انستد تولیادکشااو زیمملکاتتاأثیرکردند اامروزیمیکردندود مجموعمیتو

مثبتیداشتهباشد.البتهخیلیازبچههاتحصیل اادامهدادند.

بچههادوستدا ندوخودمنهمخیلیعالقهدا مکهفعالیتهایشاان اببیانم.وقتای

کهمنمیبینماوالخوشحالمیشومکهبچاههاافعاالهساتند،موفاقهساتند.آنهااهام

خوشاحالماایشاوند،چااوناگارایاانطاو نباوداصاارا نمایکردناادکاهباارومومطمرناا

کا هایشان اببینم.اگراطالعاتی اجعبهاینبچههاخواستیدمنمیتوانم اهنماییکانم.

آقایمهندسپرتویهنوزهمباتکتکاینبچههااا تبااطدا د.و ابا باینمااوبقیاه

پرتویاستومرتبجلساتی ابابچههامیگذا د.مربیهاودانشآموزهاآقای

واگذاریمسئولیتبهدانشآموزاندردورانتحصیل

ازفعالیتهایشاخصمرکجآموزشچهماو دیااماوا دی اخاطرتاانماینوروزی:

آیدکهذکرکنید.

یککا قشنگیکهآن وزهامعمولبودوانجاممیشدوناصالونتیجاهاشنایب:

اامروزمیبینیم،اینبودکهدانشآموزهابعدازساعتادا یکنترلمرکاج اد اختیاا  

داشتند.عالوهبراین،د طول وزهمبهغیرازکالسهایترو یوعملید تمامفعالیت

هامشا کتداشتند.مثالناظرغذابود،ناظرخریدبود.کا پردازمرکجکهمی فاتخریاد

انشآموزهمراهشبود.ایندانشآموزمتوجهمایشادکاهاماروزغاذاقرماهکند،یکد

سبجیاستوبرایخو شتقرمهسبجیچهسبجیهاییالزماستواینیاد امیگرفت.

د نالیکهمنخودمشایدندانم،ولیاینهایادمیگرفتند.یاد طب غاذاد آشاپجخانه

تمامآنمدتیکهآنجابودندبایکمقدا یازمساائلباالیسرآشپجبودندخواهناخواه

آشپجیاشناییپیدامیکردند.یاپسازوقتادا یکهکا مندهامی فتند،یکیازداناش

آموزشهاد تلفنخانههامینشستوکا تلفنخانه اانجاممیدادویاادمایگرفات.

یودامادا یوهاریاکازداناشتمامواندهایمرکجهامفعاالباود.ازجملاهمرغادا 

آموزهاهمکرتداشتند.نضو همهدانشآموزهاد بخشهاایمختلافچرخشایباود

تاآنهاد همهبخشهایمرکجمشا کتداشاتهباشاند.یااد شابانه وزیداناشآموزهاا
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کمکمسرولشبانه وزیمرکجبودندبههمیندلیلامروزشاهدهستیمنتیآنبچههاایی

د  شتهخودشانهمادامهندادند،د هرجاود هرمسایریکاهقارا گرفتناد،موفاقکه

بودند.نمیدانممیدانیدیانهکههرازچندگاهیفا غالتحصیالنمرکجدو همجمعمای

شوندوشاهدموفقیتهایآنهاهستیموافتخا هممیکنیم.

رکج،ایدهخودتانبودیااناهیاکنضو دانشآموزهاد کا هایمختلفمنوروزی:

 ویهمعمولد همهمراکجبود.

نهنه.قبلازاینکهمنبیایماین والبود،منتهیشایدخیلیجدیگرفتاهنماینایب:

شد.هر ئیسمرکجیکهمیآمدبیشتربهیکموضوعگرایشداشت.مثالآقایمهنادس

بدهد،بیشازندمؤمنومتدینبودوتماامجنیدیکهانشاءا...خداوندبهایشانسالمتی

همایشاند جهتآموزشهایقرانوشرعیاتواینمسائلبود.وقتیمنآمدهباودمباه

مناینموا د اتوصیهمیکردومنهممیگفتمببخشیداینجامرکجآماوزشاساتیاا

انتخابکردهاناد،بخشیازنوزهعلمیهقم.اگرمن ابهعنوانمسرولآموزشکشاو زی

منموظفماستعدادهایبچههاودانشآموزاناینجا انسبآنچیاجیکاهازآماوزش

آنهاانتظا می وم،با و کنم.هرچیاجباهجاایخاویشنیکوسات.ولایعمادتاوظیفاه

اصلیماآموزشکشاو زیاست.اینبودکهتمامهَمّمنایانباودکاهداناشآماوزاند 

او زی اخوبیاادبگیرناد.چاونایانهاا وساتازادههساتندوبعادبرماید جهاولکش

گردندبه وستاوبهپد انشانمیخواهندکمککنند.

طرحبرداشتمحصولتوسطدانشآموزانبراساستجربهبنیادمستضعفان

د بنیادکهبودمطرنیدادمکههرسالهمحصولباغ اخودمانبرداشاتکنایم.نایب:

بهبنیادپیشنهادکردمکهاینکا  اانجاممیدهام،اگارموفاقباودد هماهاساتانهاامن

انجامشود.میدانیدکهباغدا یکسالزنمتمیکشدتامحصولسرد ختیخود اباه

دستبیاو د.بهمح اینکهمحصولمی سدیکنفاراز اهمای سادوسارد ختی ا

واقعخریدا میباردناهباغادا .طرنایدادمکاهخودماانمیخردوسودومنفعت اد 

محصول ابرداشتکنیم.د اینطر ساعیداشاتیمکاهمحصاول امساتقیمازتولیادباه
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مصرموبهدستمستضعفینبرسانیم.برایاینکا یکیدوتاافروشاگاهداشاتیموچااد 

انتینرداشتیمتامردمیکهازنمازهمدایرکردهبودیم.بهعنوانمثالد ناشیهنمازجمعهک

جمعهمیآیندمحصولماا ابااقیماتا زانومناساببخرناد.یاکوانادیهامباهناام

برداشتمحصولد بنیادایجادشدهبودوکا شان اهمبلدبودند.متأسفانهانهاییکهباید

مایدادنادومحصول ابهدستمصرمکنندهمیدادند،محصولخوب اباهمغاازهدا 

محصولبد ابهدستمردممیدادند.مردمهمفکرمیکردنادکاهمحصاولبنیاادهماان

محصولبدیاستکهبهآنهافروختهمیشود.اینباعاثشادکاهایانطار تاداومپیادا

نکند.البتهفکروایدهخوببود،ولیچونعواملاجراکنندهبهد ساتیعمالنکردناد،باا

شکستمواجهشد.

وقتیبهمرکجآمدمدیدمد اینجاهمیکعدهایهمهستندکهباهامهساتندومای

آیندومحصولمرکج امیخرندواشرامخوبیهمبهباازا دا نادوقیمات اهامآنهاا

تعیینمیکنند.ماگفتیمکهباکنترلعواملاجراکنندهتجربهبنیاد ااینبا د مرکجاجرا

دلیلبافروشمحصولبااغمرکاجباهداللهاامخالفاتکاردموگفاتمکاهکنیم.بههمین

محصولباغ اخودمانبرداشتمیکنیم.خیلیازمربیانماامخالفاتکردناد،چاونبایاد

یککا اضافهبروظایفشانانجاممیدادند.عالوهبراین،نامههمبهماننوشاتندکاهایان

منپاس دادمکهاینجامرکجآموزشاستوکا صحیحنیستومرکجمتضر میشود.

ماهممسرولآموزشهستیموبایددانشآموزمنیادبگیردکهچهطاو محصاولگالبای

 اازد ختبچیندکهلکایجادنکند.یامیگفاتمکاهکاشات،داشات،برداشاتبااهام

دهایم.پاساستوماترو ی امیگوییمولید عملفق کاشتوداشت اانجااممای

تکلیفبرداشتچهمیشود؟چونمامرکجآموزشهستیم،هدفمانکسبد آمدنیسات.

باغابجا کا دانشآموزاستوبایدیادبگیرد.یامیگفتندکهدانشآموزمحصول امی

خو د.منمیگفتمکهنوشجانش.دانشآموزمنبخو دبهتاراساتتااواساطهبخاو د.

.اینمحصاولناصالزنماتداناشآماوزاساتوناقدا دکاهمگرچهقد میخو د

مقدا یازمحصول اهمبخو د.
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تهیهلواشکدرمرکزآموزشکشاورزی

یکیازمحصوالتماآلوقطرهطالبود.برایخریدا انصرمنمیکردکهایاننایب:

ومحصولما اخریدا یکنند.چونبرداشتشسختبود.آلوهامی یخاتپااید خات

منبعآفتمایشاد.آشاپجیهامداشاتیمکاهخادا نماتشکنادباهناامآقاایدهرویاهو

هایمسیبج گید آشپجخانهمرکجداشت.بهآقایدهرویهگفاتمکاهدیاگهاا ادیگ

آمادهکند.مسرولنفظنباتاتمرکجهمآقایمهندسشاهبیگبودکهبعاددکتارشاد.از

هایمرکج اتخلیهکندوتمامآلوها ابرداشاتکاردیمایشانخواستمکهیکیازگلخانه

وجوشاندیمولواشکد ستکردیم.جالباینجابودکهبیشترینخواهان الواشکهاا

داشت.

اولویتآموزشبرکسبدرآمد

برایفروشهمعرضهکردید؟نوروزی:

امکارجمثالبلهدقیقا.با محصوالتمرکج ابهتعاونیهایکا خانجااتاطارنایب:

کا خانااهجهااانماایفرسااتادیمتاااباااقیمااتخیلاایا زانومناساابد اختیااا کا گرهاااو

کا مندهایاینکا خانجاتکهبضاعتکمدا ند،قرا گیرد.چونبرداشت اهامداناش

آموزانخودمانانجاممیدادند،هجینهآنچنانینداشتیمود نتیجهقیمتپایینمایآماد.

فماند آمدزایینبود،هدمماآماوزشباودوبچاههاایمااهامیاادگرفتاهماهمکههد

بودند.اینبودکهقیمتفروشبرایمااهمیتنداشت.باقیماندهمحصوالتمرکج اهام

فرستادیم.چونآنزمانمنیکآشناییداشتمد میدانترهباا بهمیدانترهبا تهرانمی

شانصحبتکردهبودموبرایمامیفروختوبهازاءهرتهرانکهخدا نمتشکند،باای

یککیلومحصولیکهمیفروخت،یک یالنقالجنمهمیگرفت.بهنظرممیآیدکاه

آنسالنسبتبهسالهایقبلنتیضر همنکردیموسودکردیم.ایندوسال یکسال

باغااتیکاهد اختیاا د بنیادویکسالهمد مرکج تنهاساالهااییباودکاهمحصاول

باشاد،بااانتقاال34داشتیم اخودمانبرداشتوعرضهکردیم.سالبعدکهفکرکنمسال

سازمانآموزشکشاو زیبهمرکجمیشودگفتکههماهامو اتماانباههام یخات.هار

وقتگرفتا یپیشمیآمد،سازمانخاودش اکناا مایکشایدومایگفاتکاهمرکاج
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زمانکهخبرینیودنرماولوآخر ا ئیسساازمانمایزد.ساازمانمسرولاستوهر

آموزشکشاو زیهمد دو همسرولیتآقایدکترشهبازیباهکارجمنتقالشاد.بعاداز

ایشانافراددیگریمثلآقایمهندسنساینی ئایسساازمانشادندوفکارکانمد دو ه

عاوناتآماوزشوتجهیاجنیارویآقایمهندسطهماسبیبودکهساازمانتبادیلشادباهم

انسانی.

تبدیلرستورانبهمسجدوتجهیزآن

یکیدیگرازکا هاییکهد مرکجانجامدادمد مو دمسجدبود.مسجدمرکاجنایب:

د آنزمانیکاتا کوچکود محالفعلاینقلیاهوتعمیرگااهباود.کساانیکاهبارای

ندود مسجدمیخوابیدندونکاتبهداشاتیآموزش انندگیتراکتو میآمدند،می فت

 اهمبعضا عایتنمیکردند.پیشخودمگفتمخدایااینجامسجداستونرمتدا د.

 ستو انمرکجد آنزماند محلفعلیمسجدقرا داشت.محلفعلی ستو انمرکاجد 

دکنم.کف ساتو انآنزمانانبا مرکجبود.تصمیمگرفتمکه ستو ان اتبدیلبهمسج

د آنزمانکهقرا بودتبدیلبهمسجدشود،موزائیکبودواینطو نمایشاد.تصامیم

گرفتیمکهکفآن اموکتکنیم.برآو دکردیمودیدیمکهدویستهجا توماناعتباا 

الزمدا یم.زمانجنگبودوماهمهیچاعتبا یبرایاینکاا نداشاتیم.باههارناالایان

اعتبا  اکهتهیهآنداستانخیلیمفصلیدا دتهیهکردیموکا بری ستو ان ابهمساجد

تغییردادیم.

پستغییرکا بری ستو انبهمسجدد دو انجنابعالیاتفا افتاد.نوروزی:

بله.من ستو ان اتبدیلبهمسجدوانبا  اهمتبدیلبه ستو انکردم.نایب:

ازرستورانبهسالنورزشیتبدیلبخشی

بعدازمدتیدیدمکه ستو انخیلیبج گاست.بخشیاز ستو ان اتبدیلبهنایب:

سالنو زشیکردیم.یادممیآیدکهاولیندو همسابقاتکشتیمراکجآماوزش ااینجاا

برگجا کردیمو ئیسسازمانآموزشکشاو زیکهآقاایعالقاهبناد ادباودهامبارای

افتتا مسابقاتآمدند.مربیو زشمرکجهمآقایانمدزادهبودکهفردعالقاهمنادیباه
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کا شبود.بهمرو سالنو زشی اباتهیهوسایلیمثالبا فیکسومیجپینگپنگتجهیاج

کردیم.باانتقالسازمانآموزشکشاو زیبهداخلمرکجبهتاد یجامااکنمرکاج اازماا

آقایطهماسبیسالنو زشتبدیلبهچاپخانهشد.وقتایهامباهساازمانگرفتند.د دو ه

برگشتممدتیمسرولنشرآموزشکشاو زیبودموانتشا اتزیادیهمداشتیم.

انجامتلقیحمصنوعیدرمرکز

یکیدیگرازکا هایخوبیکهزمانمنانجامشد،تلقیحمصنوعیبودکهبراینایب:

مرکجباکمکسازماندامپرو ی،آقایمهندسافضالپنااهاگاراشاتباهاولینبا د انتهای

نکنم، اهانداختیم.ایشانخیلیهمکا یوکمککرد.آنموقعهمجناگباودوبودجاه

خوبیهمکهنداشتیم.واقعاباچنگودنداناینفعالیتها اادا همیکردیم.ببینیادپاول

اد،ولیاگرپولنبودوتوانساتیدیاککاا یانجاامکهباشد،خیلیکا هامیشودانجامد

دهید،مهماست.افراداینجاآموزشعملایمایدیدنادومای فتنادوبعادازشاشمااه

دومرتبهمیآمدندبرایدو هتکمیلی.هرکدامازکسانیکاهایانآماوزشهاا ادیدناد،

ایانجااتلقایحانجااممایبرایشاند آمدزابود.گاهگاهیدامهایمراکج امیگارفتمو

دادیموبعدهمدامهاا ابااتأییادکشاتا گاهکشاتا مایکاردیموگوشاتش اهاممیاان

کا مندهاتوزیعمیکردیم.گوشت،تخممرغ،شیروهرچاهباودباینکا کناانبااقیمات

عادالنهتوزیعمیشدوبهقولبچههامیگفتندکهبرکتداشت.

فداموطیوردرمرکزگردآورینژادهایمختل

ازکا هااییکاهمااد دامپارو یکاردیمچاوناکثاربچاههاایایانجاا شاتهنایب:

دامپرو یبود.منمی فتموبهآقاایکماا یزادهگفتاهباودمازمراکاجدیگارنژادهاای

مختلفگاویاگوسفند ابهعنوانکلکسیونجمعکنیموبهاینجابیاو یمکهایانداناش

ااینها اببیند.مثالگاوجرسی اازنجدیکببینادواگاریاکجااییدیاد،بتوانادآموزم

بشناسد.فکرمیکنمکهگاونژادجرسی اازکرمانآو دیم.انواعواقسامگاوها،انواعو

اقسامگوسفندها،انواعواقسامطیو .جلوقسمتدامپرو ییکنوضچهکمعمقیباودو

ا دکوبوقلمونوماکیان اداشتیمومیگفتیمبچههاازنجدیکببینندد آنانواعانواع
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وآشنابشوندوفق صرمترو ینباشد.بههمینخاطربودکهبچههاعمالبامسائلآشانا

بودندهمینهمموجباثرگذا ید آیندهشانشدهبود.

باغکلکسیونانگورمرکز

انگو داشتیمکهشایدد خاو میانهنظیرنداشات.ماد مرکجیکباغکلکسیوننایب:

د اینباغانواعطر مختلفکاشتانگو وجاودداشات،مثالپااچراغیواناواعدیگار.

همچنینانواعوا یتههایمختلفانگو  اد اینباغداشتیمودانشآموزهاباهعیناهآنهاا

مرکجبهآموزشاکدهتماامانگو هاا ا امیدیدندویادمیگرفتند.متأسفانهبعدازتبدیل

د آو دند.

اعطاءگواهینامهرانندگیتراکتوردرمرکزبهداوطلبان

یااککااا دیگااریکااهکااردمد مااو دگااواهینامااه انناادگیتراکتااو بااود.نایییب:

کشاو زانمیآمدنداینجاوآموزشسرویسونگهدا یتراکتو  امیدیدناد.بااادا ه

انندگیتماسگرفتموگفتمشماگواهینامه انندگیتراکتو  اچاهطاو ی اهنماییو 

میدهید.گفتندماکهاینجاتراکتو ندا یم،وقتیداوطلبینیاکتعادادیشادند،یاک

تراکتو ازدهمیآو نداینجااومااازآنهااامتحاانمایگیاریم.گفاتمآنکسای اکاه

نامهندا دوبیایدتوجادهکهپلیس اهماانعشمایتراکتو میآو دوخودشهمگواهی

شودوتراکتو ش امیگیردومیخواباند.چونمنبهد ددلاینهاگوشکاردهباودم

واینموضوع امتوجهشدهبودم.گفتمکهماد مرکجآموزشتراکتو دا یم،وقتایکاه

اییپیدابکنند،شماهمبیاییادایانکشاو زانمیآینداینجاکهبامسائلفنیتراکتو آشن

جاوازازاینهاامتحانبگیریدوگواهینامههمبهاینهابدهید.د قسمتماشاینآالت

یکاتاقیبهآنهادادهبودمکهپروندهها اآنجاانگاهدا یمایکردناد.بعادازآناز

نامهمیدادند.خودمانهام اهنماییو انندگیمیآمدندوامتحانمیگرفتندوگواهی

اینجاامتحاندادموگواهینامه انندگیتراکتو گارفتم.مانازگاواهیناماهدوچرخاه

دا متاگواهینامهپایهیک.کشاو زهامیآمدنداینجاویکهفتهآماوزشسارویسو

نگهدا یتراکتو  امیدیدندود طولاینمدتآنهاییکاهد خواساتگاواهیناماه
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 انندگیتراکتو داشتندوافسرهمهفتهایدو وزمیآمداینجااوازداوطلباینامتحاان

میگرفاتود صاو تقباولیگاواهیناماه اننادگیتراکتاو مایداد.بناابراین،وقتای

کشاو زانازمرکجمی فتند،همگواهینامهمرکج اداشتندوهمگاواهیناماه اننادگی

تراکتو .

کهبرایکشاو زهاسختاستکهزماانکا شاانبیاینادمرکاجبارایدیادنمیدانید

دو ه.برایاینکهکشاو زانمجبو بشوندکهبیاینادمرکاجباابنگااهتوساعهماشاینهاای

کشاو زیصحبتشدهبودکهتراکتو  ابهکشاو زانتحویلندهیدمگراینکهگاواهی

باشند.کسیکهتعمیرونگهدا یتراکتو  انمیفنییاگواهیتعمیرونگهدا ی اداشته

داند،وقتیتراکتو بهاومیدهیمد عمرتراکتو تأثیرگذا است.بهاینترتیب،مسارولین

بنگاهتوسعهکهخاطرمنیستآقاینسینیفرمسرولآنجابودیافارددیگار ابارایایان

هرکسمیخواستتراکتو بگیارد،موضوعمتقاعدکردهبودیم.همینباعثشدهبودکه

مجبو بودکهبیایدمرکجآموزش.بهاینترتیب،اینجاهمآماوزشفنایمایدیادوهام

گواهینامهاش امیگرفتواگرمیخواستتراکتو ش اهمتحویلمیگرفات.بعاد

ازاینکهاینجاآموزشکدهشد،گرایشهاا فاتباهسامتآماوزشهاایدانشاگاهیو

شهایخاصواینبرنامههمبهتد یجفراموششد.گرای

توزیعشیرمیانکارمندانمرکز

کردیم.هرفردهامماد مرکجشیردامها امیانکا مندهاوکا گرهاتوزیعمینایب:

ایستادم.دوساتداشاتمآمدمتوصفمیژتونداشتومنهممثلبقیهسهمیهداشتمومی

نجدیکهمهچیجها اازنجدیکمشاهدهکنم.اینبارایمانعاادتهاباشموازداخلبچه

گیارم.ایساتموشایرم امایوصفمییمآدانستندکهمنخودممیشدهبودوهمههممی

بردم.گرفتموبرایاومیماد پیریهمداشتمکهتهرانبودواینشیر امی

هایکشاورزیسختیتحصیلدختراندررشته

ایتعریفکنمازتوزیعشیر.البتهمربوطبهزمانیاستکهاینجاادیگاراطرهخنایب:

تبدیلشدهبودبهآموزشکده.آنزمانمنهمد ستادسازمانآموزشکشااو زیباودمو
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ماهمسهمیهداشتیم.یک وزآمدهبودمآموزشکدهکهشیربگیرم.ایستادهبودمتاوصاف

دنددمتو یاولیاهکاهشایربگیرناد.یکایشااندساتمال ادیدمدوتادخترخانمآمدهبو

گرفتهبوددمصو تشومعلومبودکهآمدندشیربگیرند.دومیبهاولیمیگفاتکاهبیاا

داخل.مگرشیرنمیخواهی.اگرشیرمیخواهیبایدبیاییداخل.مانهامکنجکااوشادم

نه؟دیدمنهقیدشیر ازدوبرگشاتوکهباالخرهاینچهکا میکند.قیدبو امیزندیا

دومیهمبههوایاولیبرگشتوهردو فتند.گفتمببینیدکشاو زیکا خانمهانیست.

ای اتعریفکنم.منخانمی امیشناختمکهدکترایدامپجشاکید اینمو دخاطره

و1مهندسایباودمداشتوجالباینبودکهد تمامطولتحصیالتشممتازبود.مننظاام

قرا بودجایی ابهمابدهندوزمانیبودکههنوزکشااو زیوجهاادادغاامنشادهبودناد.

ادا هکشاو زید خیاباناستاندا دبودوقرا بودکهادا هکشاو زیفضایی اد اختیاا 

نظاممهندسیقرا دهد.منهمآمدهبودمببینمکاهموقعیاتسااختمانچاهجاو یاسات.

دیدمکهآنجاکالساست.ناالیادمنیستکالسادبیاتبود،هنربود.نخواستمماجانم

بشوم.آنهاگفتندکهایرادیندا دومیتوانیدبرویدداخلوفضا اببینید.گفتمناهوفقا 

د زد  ابازکردمکهنگاهبکنموببینمکهفضاچقد است.اینخاانمدکتارمان ادیاد.

ن اندیدمومتوجهنشدم.د  ابستموگفتمکهماندیادموماجانمکاالسنمایمنایشا

شوم.دیدماینخانمآمدبیرون.سالموعلیکونالوانوالکردیم.گفتمشاماایانجاا

چهکا میکنید.گفتکهتوکالسبودم.گفتمکهشامادکتاردامپجشاکهساتیدوایان

کهمنتازهایننتیجه سیدمکاه شاتهام ااشاتباهکالسکهبهکا شمانمیخو د.گفت

انتخابکردم.مناینکا هنیستم.منعالقهامواستعدامد هنراساتوآمادمودومرتباه

 فتمدانشگاهوناالهنر اشروعکردمودامپجشکی اگذاشتمکنا .جاوانیباود.گفاتم

رازاول شتهای اکهعالقهداشاتی،برایچهاینهمهزنمتکشیدیوهجینهکردی؟اگ

استعدادداشتی، فتهبودیاآلنبرایخودتکسیشدهبود.آخرچارابااوقفاه؟گفاتآن

موقعمتوجهنبودموفکرمیکردمکهدامپجشکیخوباست. اساتمایگفات،مااکاه

 ____________________________ 
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گفتیمبچهبودیم،وقتیازمامیپرسیدندکهبج گشدی،میخواهیچهکا هبشوی.می

یادکتربشویمیاخلبانبشوم.چونآنموقعاینهااوجهاهداشاتند،د آمادداشاتند.وایان

اشتباهبود.

نقشعالقه،استعدادوپشتکاردرموفقیت

منهمیشهبهبچههاهمتوصیهکردموگفتمکهسهعاملد موفقیتانساانالزمنایب:

ا .شماعالقهدا یدبهیککا ی،اساتعدادش اوملجومهمهستند:عالقه،استعدادوپشتک

ندا ید.مثلآنخانمدکتر.بهنتیجهنمی سی.موفقنیستی.اساتعدادیاککاا ی ادا ی،

عالقهندا ی.دوستشندا ی.بازهمبهنتیجهنمی سی.بازهمموفقنیستی.بهنظرمنباید

ان افهمیاد.عالقاهد کاودکیهامبچهها اازکاودکیاساتعدایابیکاردوعالقاههایشا

کاذباست.

کاذببودنعالقهدردورانکودکیوتجربهمدیریتآن

پد منآموزشوپرو شیبود،فرهنگیبودود زمانخودشآدمخاصیبود.نایب:

د زمانفوتشضمناینکهپد م اازدساتدادهباودم،بیشاترازآننا اناتباودمکاه

 زشمند اازدستدادم.فردیبودکاهخیلایمایتوانساتکماکمانیکآدمفهیموا

باشد.وقتیمد سهمی فتیممیدانیدکهد تابستانهاسهماهتعطیلبودیم.هرسهماهمان

 اسرِیککا یمیگذاشت.اگرامسالسریککا یمثالالکتریکیگذاشتهبود،چاون

تداشتمسالبعادهامسارهماانکاا باروم.یکمقدا یازاینکا سر شتهداشتم،دوس

ولیایشانمیگفتکهنه.ناالیککا دیگر.مثالمکانیکی.همیشهبرایماینسروالباود

کهچراآقاماینکا  امیکند.چرانمیگذا دد یک شتهادامهبادهم.باج گتارکاه

یاکنالاتانتاراموشدمازشسروالکردمکهچراتواینکا  امیکردی؟همیشههم

نرمتیبینمابودود بچگیجرأتنمیکردمیکچناینساروالی ابپرسام.ولایایماان

داشتمکههیچکا ی ابدوندلیلنمیکند.نتمادلیلدا دونااللجوماینادا دکاهمان

دلیلش ااآلنبخواهم.بج گترشدمودبیرستانیشدم،وقتیسروالکردم،گفتکهیک

اینبودکهآنموقعهنوزبچاهای.ممکاناساتد یاک شاتهایبارویوباهطاو دلیل



 ()رهتاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     76

کاذبعالقهمندبهاین شتهبشوی.بعدازاینکهتحصیالتتتمامشدبخاواهیایان شاته

 ادنبالکنیومتوجهبشویکهاستعدادش اندا ی.آنوقتموفقنیستی.ولیاگرفرض

عالیبشویوهیچوقتهمبامسائلفنای شاتهاتکاا یکنیمکهوا ددانشگاهومدا ج

نداشتهباشی،ولیبرایخودتازهرکا ییکآشناییضمنیدا یواینهاهمموا دی

هستندکهبهطو  وزمرهآدمباآنهاد ا تباطاست.

نقشسازندهدانشومهارتهایمختلفدرمدیریتمرکز

تروبهند تنیازاستکهکا یباشدوازعهدهاممند زندگیشخصیامکمنایب:

ساختهنباشد.منگواهینامهپایهیکدا م.اینجاکهبودمهمکا انبهمنمیگفتنادکاه

گواهینامهپایهیکبهچهد دتومیخو د.مگرمیخواهی انندهبیابانبشاوی.مانمای

 ابگیارموتاوانش ادا م،چارانگیارم،گفتمکهاوالوقتیمیتوانمگواهینامهپایهیک

دومامناینجامسرولهستمونقلیهاینجازیرنظرماستو انندههافکرنکنندمیتواناد

کالهسرمنبگذا ند.آشناییبااینمسائلخیلید زندگیبهمنکماککارد.باههماین

جیحمایدادمکاهبچاهد خاطربهبچههاهمیشهتوصیهمیکردمواینجاهمکهبودمتر

همهزمینههانظا تکنند.یکخردههمکهد ذهنآنهابرود،خوباست.

لزومآموزشکشاورزاندرسرمزرعه

بعداکهمنبرگشتمبهستادسازمانآموزشکشاو زیومعاونقسامتآماوزشنایب:

زشوپرو ش سمیکهمربوطبهآموزشهایفنیونرفهایوکا دانشباوزا تآمو

ا تباطداشتیم،یکطرنی اپیشنهاددادهبودمکهمانمیتاوانیمکشااو ز ابیااو یمسار

کالس.مابایدبرویمسراغآنها.واین اتوصیهمیکردم.بااینپیشنهاددهندهوپیشقدم

کاا مابودیم،متأسفانهماهیچکا ینکردیم،ولیآنها آموزشوپرو ش چنددو هاین

 اانجامدادند.یکدو ههماشتباهنکنمد  شتبود.همه ؤسا ادعوتکاردهبودنادو

منهمدعوتشدهبودمواینهاگجا شمیدادندکهچقد موفاقبودنادومانخجالات

میکشیدم.بهخاطراینکهاگرازمنبپرسندکهشماهاچهکردیاد،مانچاهبایادبگاویم.

نرانیزیربا نمی فتم،ولیاصرا کردندو فتیمومسرولینآموزشبگویمهیچ.برایسخ
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وپرو شهمقولدادندکهاجازهندهندکهکسییکچنینسروالیبکنادومانخجالات

زدهبشوم.البتهدستمنهمنبود،ولیبههرنالمنهمعضویازاینخانوادهبودمواگار

مبدبود.خانوادهاسمشبدد می فت،برایمنه

یادیازهمکارانومدرسینمرکز

ازهمکا انمرکجچهکسانی اخاطرتانمیآیدکهنامببرید.نوروزی:

مسرولنقلیهمرکجخدا نمتکندآقایخیابانیبود.آخرینمسرولنقلیاهمرکاجنایب:

همآقایشهبازیبودکهچندیپیشبه نمتخدا فتود مراسمشنضو داشتم.

ازمد سینمرکجهمنامکسی اخاطرتانمیآید.نوروزی:

مد سینمادوگروهبودند.یکسریعلومپایهبودندکهازبیرونمایآمدنادونایب:

منسعیمیکردمکاهبهتاریندبیرهاایکارج ادعاوتکانم.آقاایطارودبهتاریندبیار

شوپرو شیهااایشاان یاضیاتد کرجبود.فوتشدخدا نمتشکند.هنوزهمآموز

 امیشناسند.آقایفخا یانزباند سمیداد.آقایاشرا ،معاونآموزشیمرکجشایمی

تد یسمیکرد.چون شتهاششایمیباود.معلامهاایادبیااتوزیساتشناسای اهام

خاطرمنیست.گروهدوممد سینتخصصیهابودند.آقایکما یزادهدامپرو یتد یس

قایشاهبیگنفظنباتاتوگیاهپجشکی اد سمیدادند.باغبانی اآقاایمیکردند.آ

 ادنیا.ایشانهمخیلیبابچههاکا میکرد.ز اعتآقایجنیادی.آقاایجنیادیپاساز

تحویلمسرولیتمرکجد مرکجباقیماندند.ماشینآالت اآقایمهندسپا یااد سمای

بتهچندوقتآمدهبودایرانوبچههامحبتدا ندوتمااسدادندکهاالنآمریکاهستند.ال

داشتوما اخوشحالکرد.مدیریت وستاییومادیریتمج عاه اخاودمتاد یسمای

کردم.آنزمانسیاستبراینبودکهمدیریت ا ؤساایمراکاجتاد یسکننادکاهیاک

د.مسارولتأسیسااتوقتخ وخطوطیبهدانشآموزدادهنشودوبچههامنحرمنشاون

آقایاشکانمهربودند.آشپجخانهمشاتصافرباود.آقاایده ویاه.خیلایاصارا داشات

پسرشنسین اپیشخودشبیاو د.ماهمگفتیمکهباشد.بهعنوانکا گر وزماجدآو د

ومشغولشد.پسرخوبیهمبودوماهم اضیبودیموکا شهمخوببودوخوبهام
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ک وزپد شبهمنگفتکهمیخواهمبراینسینزنبگیارمونمایکمکمیکرد.ی

شودیککا یصو یبهنسینبدهیکهعناوانبهتاریداشاتهباشاد،چاونخاانوادهآن

طرمممکناستایرادبگیرد.گفتمصو یکهنه.بگذا فکرکنموببینمکهچهکا یاز

هماینهامباعاثشادکاهخاانوادهعهدهاشبرمیآید.ایشان اتلفنچیمرکجکاردیم.

عروسموافقتکردندوبهعنوانمسرولمخابراتمرکجازدواجهامکارد.زماانیکاهمان

آمدمنسابدا یامسرولامو مالیمرکجآقای ضائیبود.بعدآقایخجائیانآمادوبعاداز

ماالیایشانهمآقایپرچمیشد.بعدازاینکهاینجاآموزشاکدههامشادمسارولاماو 

آقایپرچمیبود.مسرولو زشهمکهقبالگفتمآقایانمدزادهبود.ازهمکاا اندیگار

آقایمهندسبالد بودکهازآموزشوپرو شآمدهباودوبنااباهتوصایهآقاایمهنادس

جنیدیشدمسرولشبانه وزیمرکج.مندیدماینبندهخدااذیتمیشود.چاونبچاههاا

یجیبودندواینهمآدمنرمیبودوبچههاکالهسرشمیگذاشتند.دانشآموزانزبلوت

اینبودکهایشان اجابهجاکردیمومسرولیتفعالیتهایمذهبیمثلقرانوکالسهای

معا ماسالمی ابهآقایبالد دادیم.

دوبا بچههایمرکجاینجا مرکجامام جمعشدند.با آخریکهبچههاجماعشاده

بودندد اینجااقایبالد همآمدهبودندوایشان اهمدیدیم.

خاطرهایاززندهیاداکبرنیرآبادی

ایتعریفکنم.وقتیمنتازهآمدهباودممرکاج،ازمرنوماکبرنیرآبادیخاطرهنایب:

شناختند.مایکموتو چاهآبداشاتیمکاههناوزهایخیلیپایینمن انمیهنوزآن ده

 فاتباهبااغبمیآهایست.آباینچاهبهصو تغالمگردشیوازطریقجویههم

شاد.یاک وزدیادمایبودکهآبچاهداخلآنجماعمایانگو .د مسیریکنوضچه

خاو دواکبرنیرآبادیکنا نوضچهنشساتهباودوانگاو چیادهباودوداشاتانگاو مای

ای؟گفتمند.منآمدموپرسیدمکهتوچهکا هگوسفندها اهمداخلباغ هاکردهبو

مسرولگوسفندهاهستم.نیرآبادی.نشستمکنا شویکخردههامانگاو باهمانتعاا م

 دنانگو شدم.یککمصاحبتکاردیمومانهناوزخاودم اوکردومنهممشغولخ
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ای؟گفتممانمعرفینکردهبودم.یکدفعهبهخودشآمدوازمنپرسیدکهشماچهکا ه

ازاینبهبعد ئیساینجاهستم.طفلکیکدفعاهجااخاو دوخاودش اجماعکاردو

کنم.بلندشادو فاتدنباالگوسافندها.یاادشباهگفتهمیناآلنگوسفندها اجمعمی

خیر.بندهخداسانّینداشتکهفوتشد.

همسنینداشت.بلهواقعاًنوروزی:

دندکهمتأسفانهفوتشدند.هااینجابوخیلینایب:

آقایمؤذنمسرولغذاخو یبودکهفوتشد.نوروزی:

بله.مؤذنازگرمسا بهاینجامنتقلشد.د نقلیهبهغیرازمرنومخیابانی،آقاینایب:

کانمکاهمانبایادبماانموایانهافکرمایغالمیبودکهآنهمفوتشد.منبعضیموقع

تربودند،بمیرند.اینهمشایدمجازاتمنباشد.خیلیازمنجوانهاکهبههرنالبچه

برایایجادپادگاندراراضیمرکزانقالبییکنهادپیگیری

خواستمبپرسمکهد دو همسرولیتشمابودکهقسامتیازا اضایمرکاجمینوروزی:

بهعنوانپادگانگرفت؟انقالبییکنهاد ا

دنباالجااییبارایانقالبییکنهادبنیادمستضعفانکرجبودم،د زمانیکهد نایب:

ایجادپادگانبودوطبیعتاًسراغمامیآمد.بنیادبااغی اد اختیاا داشاتکاهاگاراشاتباه

نکنممتعلقبهیکیازشاهپو هابود.شاهپو علی ضایااغاالم ضاا.بااغمیاوهایباودباه

وسعتبیستوسهچها هکتا .

پسبهاینترتیبد اختیا بنیادوشمابود.زی:نورو

بلهد اختیا بنیادبودومنهمبرایهمهاینهابرنامه یجیکردهبودم.فکرماینایب:

کاردیم.آنکنمبهتریندو انباغاتکرجزمانیبودکهماآنجاباودیمو سایدگیمای

رایایجادپادگانبگیرد.منباهآنهاامترصداینبودکهمحلی ابانقالبییکنهادزمان

گرایمرکجآموزش امیدادم.چرا؟چونمیدانستمکهاینجاپادگانبوده.باهایانهاا

میگفتمکهاگرپادگانمیخواهید،ایانپادگاان مرکاجآماوزش نایوناضاراسات.

یبمایخواساتمجاییکهمند اختیا دا مباغاستوبهد دشمانمیخو دوبهاینترت
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ازاموالبنیادنراستکردهباشم.آن وزفکرنمیکاردمکاهیاک وزخاودممایشاوم

مسرولمرکجآموزش.

اشا هشمابهپادگان،پیشینهسپاهترویجمرکجآموزشبود؟نوروزی:

همچناانموضاوع اانقالباینهاادآندقیقاً.منشدممسرولمرکجآموزشوبچههاینایب:

کردند.منهمآنجا اندادهبودمومیخواستماینجاا اهامنادهم.ایانجاااتفااقییدنبالم

آنافتادوآناینبودکهد سطحوز اتصمیمگرفتندکاهقسامتیازمرکاجآماوزشد اختیاا 

گذاشتهشودوبهماهمابالغکردندکهزمین ابدهید.برایاینکاا یاکگاروهازانقالبینهاد

آمدند.منگفتمکهبرایاینکهزمیناهفاراهمبشاودود آینادهمشاکلیایجاادانقالبیهادآنن

همگفتندکهمگارقارا اساتکاهانقالبینهادنشود،قیمتکا شناسیمیگذا یم.نمایندههای

ماپولیبدهیم.منگفتمکهشماپولیپرداختنمیکنید،فق برایاینکاهمرانالادا یکاا 

شود،مازمین اقیمتگذا یمیکنایموواگاذا مایکنایم.بارایهماینیاکقارادادیانجام

نوشتیموبانضو کا شناس سمیدادگستریقیمتگذا یکردیموکا انجامشد.

تخریبجایگاهرژهسپاهترویجوآبادانیبههدفحراستازاراضیمرکز

کاهایانجاا ابگیرنادمانهاممقاوماتمایآمدندانقالبینمایندگاننهادزمانیکهنایب:

کردم.ماد مرکجیکجایگاهیداشتیمکهد زمانسپاهتارویجازمقابالایانجایگااهساپاهیان

ترویج ژهمی فتند.فکرکردمکهبایداینجا اازشاکلپادگاانیخاا جکانم.خادا نمات

کاهیاک وزجمعاهلاود بیااو دوکندکا پردازیداشتیمبهنامعجیجی.ازکاا پردازخواساتم

جایگاه اجمعکند.اینبندهخداهمآمدو وزجمعهاینکاا  اکارد.د ایانباینبچاههاای

فهمیدندودستگیرشکردهبودند.منمنجلبودمکهباهمانخباردادناد.ایان اهامانقالبینهاد

 ئیسیبود.بگویمکهزمانیکهد بنیادبودم،دادستانانقالبکرجآقای

است.1همینآقای ئیسیکهآالنمسرولآستانقدس ضوینوروزی:

بله.باایشانا تباطکا یخیلینجدیکیداشتیم.قبلازاینکهمنبهبنیاادبیاایم،نایب:

بخشزیادیازاموالبنیادد اختیا نهادهایمختلفبودومانبایادایانهاا اکاهاماوال
 ____________________________ 

 جت االسالم ابراهیم رئیسی در زمان انجام مصاحبه رئیس آستان قدس بود و هنوز به ریاست قوه قضائیه منصوب نشده بود.ح -1
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تعلقبهبنیادبود،جمعمیکردم.انکام اهمایشانصااد مایکاردومصاد هایبودوم

خیلیهمسختشبودکهنکمیمغایربانکمقبلیصاد کند.ماثالجاایی ادادهباودباه

یابسیجوناالبایدبانکمیاینها ابهبنیادبرمیگرداندوایشاانانقالبیهاینهادجهاد،

بازداشاتکارد،انقالباینهاادآنمانیکهآقاایعجیاجی اهمانصافاخیلیکمککرد.ز

زمانیبوددادسراودادگستریادغامشدهبودودادستانانقالبکرجهمآقایبابازادهبود

واتفاقاباایشانهمقبالکا کردهباودیمومان امایشاناخت. وزشانبه فاتمدادساتانی

اید.منگفتمبهایشانفق بگوییدوقتگرفتهاشازمنپرسیدکهشماانقالبکرج.منشی

گرفتاهاسات.انقالبییکنهادکهنایبآمدهاست. فتمداخلوگفتمکهکا پردازمن ا

تاوانییانکمنداشتهاستکهچراگرفتهیانکمداشتهکاهد ایانصاو تفقا تاومای

چهجوابیبهمانبدهاد.نکمبدهی.میخواهمبدانمبرایچهایننکم ادادی.ماندکه

گیرد.مانجاوابدادمکاهیااازتهراننکممیانقالبینهادآنبعدگفتکهبعضیمواقع

شناسیهمهجاا اباهکا پردازمنظرمدوسهساعتآزادمیشودویااینکهتومنمی

چههممی یجم.منآمدممرکجودیدمآقایعجیجی اآزادکردند.ازعجیجیپرسیدمکه

اتفاقیافتاد.گفتکهآمدندومن اگرفتند.منگفتمکهمیگفتایکاهکاا هاینیساتی.

گفتکهمنهمین اگفتموگفتماگر استمیگوییدبروید ئیسمن ابگیرید.بهمن

گفتهشدهکهاینکا  ابکنمومننمیتوانمبگویمکهنمیکنم.ناگفتهنماندکاهداناش

اکثرابچههایجبهه وبودنادومرکاجخیلایشاهیددادهباودوخودماانهامآموزهایما

اعتقادوایمانداشتیم.منتهیآنیککا بودواینهمیککا .منازدولاتنقاو مای

گرفتموبایدازاموالدولتکهبهمنسپردهشدهبود،نراستمیکاردمود د جاهاول

مبپردازم.موظفبودمکهبهمسرولیتاصلیخود

درمرکزجهتدریافتاراضیوایجادپادگانانقالبینهادحضورفرماندهان

مرتببهمرکجسرمیزدناد.تااایانکاهیاک وزمااانقالبییکنهادهایبچهنایب:

هاادآنندیدیمکهتعدادیپاترول یختندداخالمرکاجویکایآمادوگفاتکاه ئایس

اهاممانمای کارجانقالباینهاادآناسات.فرمانادهکرجشما اانضاا کاردهانقالبی

شناختم.منگفتمکهمنباایشاانکاا ینادا م.ایشااناگارکاا یبااماندا د،تشاریف
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بیاو ند،اینجا.اگرقرا استکهمنباهآنجااباروم،االنوقاتادا یاساتومانهام

بیرونوبابیسایمتمااسسرکا مهستموبعدازساعتادا یخدمتشانمی سم.این فت

گرفتوبعدازمدتیدیدمیکجوانخوشسیماوخوشهیکلیآمدمرکاج. وکاردباه

منوگفتکهشمامسرولاینجاهستید؟گفتمبله.بعدگفتکاهچاراباهشاماگفتاهشاد

بیایید،نیامدید؟گفتمکهساعتادا یاستومننمیتوانمترکخدمتکنم.گفتشما

دیدکهآنجایگاه اخرابکنند.گفتمبله.گفتچرا؟ایان اهامیاادآو شاومدستو دا

کهمح انتیاطیکزمانیکهآقایدکترکالنتریآمدهبوداینجابهایشانگفتاهباودم

کااهماایخااواهمایاانجااا اتباادیلبااهباااغگیاااهشناساایکاانمویااکیادداشااتیهااماز

همازاینیادداشتاساتفادهنکاردهباودم.گفاتمدکترکالنتریگرفتهبودم،ولیهیچوقت

منمیخواهماینجا اتبدیلبهباغگیاهشناسیکنم.برایاینکهاینجاپادگااننیسات.

فعالاینجامرکجآموزشاستو ئیسشهممنهستمومنتصمیممیگیرمکهایانجاا

یاکنهاادایانجاا ادانساتیکاهچهبشود.وقتیخواستبرودبیرونگفتکاهشامامای

واهدبگیرد.گفتمکهاوالهنوزکهنگرفته،ثانیاا،هاروقات ئایسمانگفاتخمیانقالبی

بدهیدو ئیسشماهمگفتبگیرید،ا نبابامکهنیست،بیاییدبگیرید.ولایتااآنزماان

اینجامرکجآموزشاستو ئیسشهممنهستم.گفتاگرثابتبشاودکاهعاماداًیاک

ایکهمننگذاشتمجملهاشتمامبشودوگفتمآنوقتچهمایشاود؟کا یکردهچنین

منناضربهپاس گویید هرمحکمهایهستم.شماتاازهآمادیکارج؟گفاتکاهمان

کرجهستم.گفتمکهپستازهآمدی.مننایبهستم.سالممن اباهانقالبینهادقائممقام

یکهشماپادگانکردیدآنجاباغباودوآنبااغ اهامآنجایبرسانوضمناًتانفرمانده

دادم.اگرقرا باشدیک وزیمنمحاکمهبشومبایدسرآنباغمحاکمهبشاومشمامنبه

هایآنباغقطعبشودوتبدیلبهپادگانبشود،نهبهخاطریاککهچرااجازهدادمد خت

کردم.گفتمچهخودآگاهنظربهچپمیکردمنامی جایگاهیکههروقتازمقابلشعبو 

طو استکهازبین فتنآنباغایرادندا د،ولیازبین فتناینجایگااهایاراددا د؟مان

ایشاانگفتهباود.شانفرماندهاگرالزمبشودبرایهردومو دجوابدا م.ایشان فتوبه

کنای؟آنجاچهکاا مایهمگفتهبودکهمگرنایبآنجاست؟تماسگرفتوگفتتو
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بگاوکاهایانجاانریجناد.چاونمااایانجااخاودهایگفتمکهمح  ضایخدابهبچه

آینادبارایآماوزش.ایانبارایآموزشکا کناندا یم،دانشآموزدا یم، وستائیانمای

هاای یجنادایانجاا،مثالایانکاهخاناهمیشماهایخوبنیست.هردفعهبچهشماوجهه

اند.اینصحیحنیست.گرفتهسازمانی ا

انقالبینهادتوافقدرسطحوزراءبرایواگذاریاراضیمرکزبه

تصامیمهامایانباودکاهوز اد اینمو دتصمیمگرفتناد.تااینکهد سطحنایب:

بخشیازا اضیمرکج ابدهند. وزیکهنمایندگانشانآمدند،نشستهبودیمکهنادود ا

همنمایندهوزا تکشاو زیبودموبهمنابالغشدهبودکاهبخشای امشخصکنیم.من

بهاینهابدهید.مشخصهمکردهبودندونقشهداشتیم.نقشه اآو دیمودوساهتااساوله

داشتیمواینهامیخواستندکهبرایسولههاد  وبهآنطرمبازکننادکاها تبااطیباا

سهنفربودند.منهمبهقیافههایاشخاصخیلایانقالبیهادنمرکجنداشتهباشد.نمایندگان

ماند.یکیازاینسهنفر وکردباهآندونفارهایافرادنمیدقیقنمیشومود ذهنمقیافه

دیگرگفتکهمواظباین یعنیمن باشیدوگولاین انخو ید.منیکدفعهگولاین

ست.پرسیدمموضوعچیست؟گفتیادتاستسارخو دم.مننفهمیدمداستانچی اقبالً

بگیریم.توقیمتکا شناسیتعیاینکاردیانقالبیآننهادآنباغکهماآمدیمآن ابرای

وقرا دادبستیوگفتیکهناالچهکسیپولدادهوچهکسیپولگرفته.گفاتمبلاه.ایان

بنیادپولآنبااغ اازکهکالهسرکسیگذاشتننیست.گفتکههمانباعثشدکهبعداً

خاو یم.گفاتمگرفت.اینبا دیگرنواسمانجمعاستوگولتو انمیانقالبیآننهاد

دادپولدا د،بایادمایانقالبینهادمنفق  والادا یکا خودم اانجامدادم،ناالاگر

هازمین اگرفتند.ایحال،ندود امشخصکردیموایندیگر.علی

نحدوداراضیقابلواگذاریتعیی

ازوزا تخانهیاسازمانآماوزشکشااو زیکساید جلساهتعیایننادودنوروزی:

نضو نداشت؟

فتهبودند.نتید همانایاامیکاهآننهاادنه.عرضکردمباالتصمیمات اگرنایب:

یجاادآمدنادومجانماتاآو دکاهایانجاا ابگیارد،مرتابمایخیلیفشاا مایانقالبی
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گفتیماینکا  انکنید.هروقتوزیرشماگفتبگیریدووزیرماگفتکردندومامیمی

بدهید،ماکهکا هاینیستیمبیاییدوبگیرید.چندبا از یاستجمهو ینمایندهشانآمد

اینجاوخوشبختانهآننماینده ئیسجمهو کهآمدهبوداینجاکهنَکَامقارا بگیارد

،خودشاینجابهعناوانساپاهیتارویجخادمتانقالبیآننهادوزا تکشاو زیوبین

کردهبودوخیلیااشرامداشت.چونوقتیگفتیمبرویممحای  اببینایم،مایگفاتمان

آننهاادهاایکامالاینجا امیشناسمچوناینجاخدمتکردم.یادماساتوقتایبچاه

ندودبهاوهمزو بگویند،میگفتکهمننَکَمهستمسعیمیکردندد تعیینانقالبی

ویکنمایندهبیطرم.

پسازواگذاریاراضیانقالبیآننهاددرگیریمداوممرکزبا

باسیمخا دا مرز امشخصکردند؟نوروزی:

بله.نایب:

بودیاوزا تکشاو زی؟انقالبیآننهادبههجینهنوروزی:

بود.تو یکشیدند،منتهیبعدازهرعملیاتیکهد جبههانجاممایبههجینهآنهانایب:

شد،اینهاهمیکپیشرویمیکردند.باههمایندلیالمرتابد گیاریداشاتیم.ماثالد 

پادگانپروژکتو هایقویکا گذاشتهبودندوپولبر مرکاجهامزیاادمایآماد،زماان

،گفتمخدایمنچرااینقد زیاد!وقتایجنگهمبود.وقتیبرایاولینبا پولبر آمد

سندها اآو دندکهامضاکنمدیدمکهپاولبار خیلایزیاادشاده،ازمسارولتأسیساات

پرسیدمکهمشکلیپیشآمدهکهاینقد پولبر زیادشدهاست؟مسرولتأسیساتآقای

سات.تعجاباشکانمهربود.گفتنه.زیادیپاولبار باهدلیالپروژکتو هاایپادگاانا

کردم. فتمپیشفرماندهشان.گفتمآقاجانبر  اشمامصرممیکنیادوپاولش امان

بدهم.اینطو ینمیشودکه.منپولبر  انمیدهمتاقطعکنند.چهکا کنیم،بهایان

نتیجه سیدیمکهیکنوبتقب ها اماپرداختکنیم،یکنوبتهمآنها.تازماانیکاه

مرکجبودمایناتفا میافتاد،ولیبعدازمندیگرنهوهمهاشبرعهادهمرکاجمن ئیس

بود.نتییادماستیک وزیکیازاینآقایانکهاسمنمیبرم اگفتمکهمایاکچناین
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کا یمیکردیمود ستنیستکهپولآنها اشماپرداختکنید.بهمنگفاتکاهماا

 امایکاردیم.قابالگفاتمکاهد انتهاایمرکاجتلقایح اد گیرنکن.ولایمااایانکاا 

مصنوعیداشتیموازطرفیآنهاهمکهدنبالبهانهبودندکهمرتبپیشرویکننادوبقیاه ا

هامیآینداینجاچوند شانگفتهبودندکهوقتی زمندهبگیرند، فتهبودندوبهفرمانده

شاوندوباهایانبهاناههاایمااتحریاکمایبچهدهند،مرکجعملیات ویگاوهاانجاممی

آمدناد.مااهارچاهباهانقالبیآننهادخواستندآنجا ابگیرند.یکگروهازباز سیمی

گفتایمکاهشاماهامسازمان آموزشکشاو زی کهآنموقعبهمرکجمنتقلشدهبود،می

نفاربودنادوباافرمانادهدانی.سهگفتندکهنه ئیسمرکجتوهستیوخودتمیبیایید،می

د جاهنداشات،ولایازانقالبایآننهاادهاایپادگانشدندچها نفر.آنزمانهاملبااس

شانهام وناانیباود.قبالازایانکاهبیاینادوجناتشانمعلومبودکهفرماندههستند.یکی

ناد.دفتارمرکج، فتهبودندپادگانوهمهچیج اازنظرخودشانبریدهبودنادودوختاهبود

منهمنجدیکد بودکهاشرامداشتهباشم.وقتیوا دشدندفرماندهپادگانشروعکارد

هاا.نااالدهنادوازایاننارمهاآنجاعملیاتانجااممایبهصحبتکردنواینکهاین

هاهمآمدهبودندکه أیبدهندوآنجا اازمابگیرند.مندیدمکهد نینصحبتاین

دا د.انساسکردمکهقیافهاینبرایمنآشناست.هرشاننگاهش اازمنبرنمیفرمانده

شانگفتکاهمانچهفکرکردمبهجایینرسیدم.تامنآمدمصحبتکنمدیدمکهفرمانده

،نه.بهنظرآمدکاهتاوکنممی امیشناسی؟گفتمقیافتبرایمآشناست،ولیهرچهفکر

شناسموشروعبهتعریفومعرفیمانگفتکهولیمنتو امیبایدشبیهکسیباشی.آن

ازدو انمد سهکرد.بعدازمنپرسیدمان انشاناختی.گفاتمناه.گفاتمانپسارفالنای

هستم،یکیازمغازهدا انمحلما.بعد وکردبهبقیهوگفاتمانآنقاد ازدساتایان

هااماالمحالماانبودنادکاه.یاککتکخو دم.آنموقاعمانتاومحالَشارّباودم.ایان

دادیم.گفتتازمانیکاهایانآمدندبهمحلماوماهاهمبهآنهااجازهنمیهاییمیوقت

اینجاستکسیازگلکمتربهاینبگویدباامانطارماساتوکاغاذبیاو یادوصاو ت

تکاهتاوخواهدبنویسوماهمامضامیکنیم.وقتیگفجلسه ابنویسوهرچهدلتمی

 فتیومنگفتمچارا،آنطلباههامگفاتکاهمانهامهماانمد ساهمد سهشرافتنمی
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 فتموآنیکیهمهمینطو وآنهاآشناد آمدند.فرماندهپادگانخواستاعتاراضمی

انقالبایآننهادهایبکندواینفرماندهشانخطاببهفرماندهپادگانگفتکهنگذا بچه

یمرکجبروند.آنگفتکهناخودآگاهمی وندآنسمت.ایانگفاتسمتتلقیحمصنوع

هااپاولدا ناد.پولندا د.اینگفاتکاهایانانقالبینهادکهآنجا ادیوا بکش.گفت

هایهواپیماهایاسقاطیاینجا امسادودکان.توانیبااینتکهتوانیدیوا بکش،نمیمی

کنند،بخواهیمانعازکا هاآنجا انگاهمیکهبچهشودکهتوبهخاطراینایندلیلنمی

هابشوی.خالصهاینبهنفعماخاتمهپیداکردوایشانهمموقع فتنبهمانگفاتکاهاین

هستموهروقتکمکیوکا یخواستیباهمانبگاو.مانانقالبینهادمنمسرولباز سی

دهاما م.مندا مکا م اانجاممایهمگفتمکهنهوخدا اشکرنیازیبهکمککسیند

وخیلیهمازشماممنونم.همیناندازهکهطرمنق اگرفتیدود ساتتصامیمگرفتیاد

کنمکهیک وزیبچهمحلماباودی،البتاهتاوبرایمنخیلیا زشمنداستوافتخا می

و دباهمیاجآمدی.وقتیخواستبرود،پایشخابچهمحلمانبودیوزیادیبهمحلمامی

عسلیکهلیوان ویآنافتادوشکست.منگفتمکههمیناستدیگر،شماججضر کاا 

دهید.دیگریکهانجامنمی

محلکالسهایمرکزآموزش

کالسهایمرکجآموزشکجابود؟نوروزی:

تمامکالسهایترو یماد محلیکهبعداسازمانآماوزشکشااو زیآمادونایب:

سسهتحقیقاتعلومباغبانیاست،برگجا میشد.وانادآماوزشمرکاجد آناالنهممؤ

)ره(مجموعهقرا داشت.اینجا،یعنیمحدوهایهماینکمرکجآموزشعالیامامخمینی

قرا دا د،بیشترفعالیتهایعملیاتیبود،مثلدامدا یومرغدا یوباغوز اعتوتماام

هایپشتتکهتکهبودوبیناینتکهها دیافهااید خاتاینهاهمفعالبودند.زمین

چنا بودووقتیتراکتو میخواستبینقطعاتبرایعملیاتنرکتکند،نمیتوانست.

مند نالیکهخودمباالیسِرکا باودم،دادمد خاتهاا اباالاود د آو دناد،چاون

زکاشتم.همهمیگفتندکهاینهااد ختانتنومندیبودند،وبردمد انتهایزمینولبمر
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نمیگیرند.اتفاقابعضیازایند ختانگرفتند.بهاینترتیب،زماینیکنواخاتویکپا چاه

شدودیگرتراکتو میتوانستنرکتکندوکدلزمین اشخمکند.

بود.بعدشدوساالنمرغادا ی1اینساختمانیکهمااآلند آنهستیم،گوسفنددا ی

،یکیتخمگذا ویکیهمگوشتی.چوپانمرکجهمخدا نمتکند،آقایاکبارداشتیم

نیرآبادیبود.اولپد شاینجابودوپسرشهمبعداآمد.اولکماکبابااشباود.وقتای

منآمدمپسرشتازهشدهبودمسرولگوسفنددا یوباباشهمداخلبااغکاا مایکارد.

آنمیگشتم.منمرتبد مرکجوقسمتهایمختلف

ارزیابیخوبازخروجیهایمرکز

هایمرکج اچهطو ا زیابیمیکنید؟آقایمهندسنایبخروجینوروزی:

بچههاواقعاکا بلدبودندوهرکدامازبچههااکاهفاا غالتحصایلمایشادندونایب:

وباود.وا ددانشگاهمیشدند.مثالازدانشآموزانمرکجکهفا غالتحصایلشاد،عروجلا

شایداسمش اهمشنیدهباشید.وقتیعروجلووا ددانشکدهکشاو زیکارجشاد، ئایس

گااروهماشااینآالتدانشااکدهکشاااو زیکاارج،آقااایدکتااربهااروزیال ،کااالس ابااه

عروجلوواگذا میکردومی فت.بهقولیکیازبچههاامایگفاتکاهدانشاگاههایچ

بهمایاددادیاد،باهماایاادناداد.یعنایمااهارچاهیاادچیجیبیشترازآنچیجیکهشماها

گرفتیم،اینجایادگرفتیم.چونواقعاعملیاتبودوبچاههااد هماهزمیناههااوکا هااو

فعالیتهایمرکجمشا کتداشتند.بچههاوقتیدو همجمعمایشاوند،خااطرهتعریاف

میکشتندومیبردندآنپشت،میمیکنند،مثالمیگفتندکهد شیفتمرغدا ی،مرغ

خو دند.البتهماهممیدانستیمومیگفتیمنوشجانتان.مهماینبودکهشبتااصابحد 

مرغدا یباشندوکا هایآنجا ایادبگیرند.

یکیدیگرازدانشآموزانمابهنامآقایکنعانیاولد اطارامهشاتگردنهاالتولیاد

خراساننهالمیفرستادویکیدوسالپیشبهمنزنگزدوگفتمیکردوازآنجابه

کهمیخواهمبرومترکیهوقرا استکهفعالیتهایم اآنجااداماهبادهمواآلنهامد 

 ____________________________ 
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ترکیهنهالتولیدمیکندوصاد میکند.بعدازاینکه فتهمد ا تباطاستوتمااس

دا د.

تبدیلمرکزبهآموزشکدهتحویلمسئولیتمرکزهمزمانبا

چهطو مسرولیتمرکج اتحویلدادید؟نوروزی:

سالکاهصاحبتازتبادیلمرکاجباهآموزشاکدهشاد،ازایانفرصات5بعدازنایب:

استفادهکردم.چونعضوهیأتعلمینبودممیدانستمکهمسرولیتآموزشاکده اباهمان

همرکجتبدیلبهآموزشاکدهبشاود.آنتحویلنمیدهند.برایهمینخیلیکمککردمک

زمانآقایدکترعلیآهونمنشمعاونآموزشوترویجوزا تخانهبودند،ووزیرآقای

دکترکالنتریبانکمیآقایدکترآهونمنش اچونعضوهیأتعلمیبودند،بهعناوان

.دکتار ئیسآموزشکدهکشاو زیکرجمنصوبکردندو ونوشتیهمبهمندادهبودناد

آهونمنشهمنظرشایانباودکاهمانکماافیالساابقادا هکننادهمرکاجکاهتبادیلباه

آموزشکدهشدهبود،باشم.منهمچوندنبال اهفرا بودم،زیراینبا نرفتموعینهماان

صو تجلسهایکاهطایآنمسارولیتمرکاج اازآقاایجنیادیتحویالگرفتاهباودم،

ردمود جلسهایکهد دفترمنبانضو آقاایدکتارآهاونصو تجلسهای اتهیهک

منشوآقایمهندسطهماسبیبهعناوان ئایسساازمانآماوزشکشااو زیمنعقادباود،

صو تجلسه اجهتتحویلوتحاولوامضااباهآقاایدکتارآهاونمانشدادم.ایشاان

من امیشناختنا نتشدوگفتاینچیه؟آقایمهندسطهماسبیکهد جلسهبودو

ومیدانستکهآدم ُکّیهستموهیچواهمهاینادا موازکاا خاودممطمارنهساتمو

نگرانیازگرفتنپستمندا م،بهمنگفتکهمنخودمد ستمیکنموصو تجلساه ا

گذاشتجلویآقایدکترفریاداجاللایکاهد جلساهنضاو داشاتوگفاتکاهشاما

همصو تجلسه اامضاکردومسارولیتآموزشاکده ابارعهادهتحویلبگیرید.ایشان

گرفت.بهاینترتیب،اولین ئیسآموزشکدهکشاو زیکرجعماالآقاایدکتاراجاللای

بود.د نالیکهاسمااولین ئیسآقایدکترآهونمنشبود.فکرمیکنمکهبعادابارای

نباودکاهچاهکسایمسارولیتآقایدکتراجاللینکمهمصاد شد.برایمانهاممهام
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آموزشکده امیگیرد.مهماینبودکهاینباا از ویدوشامبرداشاتهشاود.مانهامباا

نکمیمدیریتیکبخشی اد ستادسازمانآموزشکشاو زیبرعهدهگرفتم.اگرچاه

بازهماصارا داشاتمکاهکا شاناسباشام.اگاراشاتباهنکاردهباشام ؤساایآموزشاکده

کرجبهترتیببعدازاقایدکتراجاللی،مهندسنمید ضاهاشمی،دکترعلایکشاو زی

کهازمرکجبهساازمانآماوزش1606اکبر،دکترمصطفوی،ودکتریونسیبودند.د سال

کشاو زیمنتقلشدم،دیگرسازمانآموزشکشاو زیبهکرجمنتقلشدهبودود جوا 

رایسازماننبود.آموزشکدهمستقربودکهاتفا خوبیب





مصاحبهباآقایدکترفریداجاللی
 

دانشگاهپیامنور،واحدشرق-تهران-2931اردیبهشت21
 

معرفیسوابقشغلیوتحصیلی

مایخواساتمخاواهشکانمکاهیاکمعرفایازخودتاانوساوابقشاغلیونوروزی:

تحصیلیتانبفرمائید.

شکرازشمابهخاطرکا ا زشمندثباتتاا ی بسما...الرنمنالرنیم.ضمنتاجاللی:

کهبسیا بسیا مغفولافتادهاستد کشو ما.مابیشترشفاهیهستیم.منخاودم امعرفای

میکنم:منلیسانسم اد دانشگاهتهراند زمینهآبیا یگرفتم.ماتغییروتحوالت شاته

باودازماشاینهاایکشااو زیودا یموبعدتبدیلشدباهمهندسایز اعایکاهترکیبای

آبیا ی.اولینو ودی شتهآبیا یوزهکشید فو لیسانسد دانشاگاهتربیاتماد س

بودیم.فا غالتحصیلاولیندو هفو لیسانسبعدازانقالبد آبیا یهساتیم.دکتارایم ا

تاهد فرانساههم فتمد دانشگاهسو بونفرانسهد زمینههواشناسیکشاو زیگارفتم.الب

دوتافو لیسانسدیگر اهمانجامدادم.یاکمادیریتکشااو زید منااطقخشاکو

نا هایومدیریتتلفیقیکشاو زیبودکهفو لیسانسگرفتم.یاکدو هتراو یفاو 

لیسانسهمبهعنوانبر سیوضعیتشیمیاییوفیجیکیبیوسفرجهاانی اگذ انادم،بارای

اشدکهبتوانمازآبیا یوزهکشیتغییر شاتهبادهموبارومهواشناسایاینکهمقدمهایب

کشاو زیبخوانم.هواشناسیکشاو زیججء شتههاییاستکهد ایراناآلنخوشبختانه

توسعهپیداکردهاست.ولیآنزماانیکاهماندکتاراگارفتمتعادادفاا غالتحصایلهاای

شتهاییکدستهمنمای ساید.بعادازدکترایهواشناسیکشاو زیشایدبهعددانگ

اخذمد کدکتراعضوهیأتعلمیدانشگاهتهرانشدم.پاانجدهساالعضاوهیاأتعلمای

منتقلشدمبهدانشگاهپیامنو باد خواستخودم.علی1658دانشگاهتهرانبودم.د سال

ناسایکشااو زی غماینکهدانشگاهتهرانیعنیگروهمانباتوجهبهاینکاه شاتههواش
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خیلیمحدودوآنهاهماصرا داشتندکهمنآنجابماانم.د خواساتمانهامباهدلیال

دو یمسافتبودکهبایدمی فتمپاکدشتود غیرایانصاو تبایادمنتقالمایشادم

کرجکههردوتاازمحلخانهمانندودشصتکیلومتر اهبودوباتوجهباهایانکاهدو

یماند تصادمکشتهشدهبودنادوکمارد دیهامداشاتموجاادههامآنتاازهمکا ها

وقتمثلجادهاآلنبهاصطال وسطش یلگذا ینشدهبودوجدانشدهباودوتصاادم

هایخیلیونشتناکیاتفا میافتاادوبعادسارساه اهافساریههامپلایوجاودنداشات،

جساعتد مسایرباودیم.نتایاگارمایبنابراینمابرای فتوبرگشت وزیچها تاپن

خواستمبهکرجهمبرومهمینمدتزمانوقتمیگرفت،بنابراینخودم امنتقالکاردم

بهدانشگاهپیامنو .دانشگاهپیامنو کهآمدمشدممعاونپژوهشیدانشگاهپیاامناو .البتاه

و زیوشدممدیرکلاماو قبلازاینکهبیایمدانشگاهپیامنو  فتمبهوزا تجهادکشا

بینالملل.بعدشدممعاونامو بینالمللچونوظایفسازمانیمدیرکلاماو باینالملال

ا تقاءپیداکرد.بعدازآنشدیممعاونآبوخاکود مجموعندودچنادساالی اد 

اموزا تجهادکشاو زیگذ اندموبعدازآنبودکهشادممعااونپژوهشایدانشاگاهپیا

نو .د اینبینیکچندماهیهمشدمسرپرستساازمانبازنشساتگیکشاو .د آنجاا

یکتجربهخیلیخوبیدا م.یکمدتید یکشرکتمارتب بااسدساازیفعالیاتمای

کردم.ازلحاظعمرانیتجربهخیلیخوبیبود،کا هایخیلیخوبیانجامدادیم.مادیریت

لسازیو اهسازیونتیساختمانهایغیرصانعتی اچها پنجتاپروژهسدسازیوتون

د عسلویهبرعهدهداشتم.اآلند دانشگاهپیامنو بهعنوانمدیرگاروهکشااو زیاساتان

تهرانهستم.دانشیا هستم،پایهبیستوسه.

شروعخدمتدروزارتجهادسازندگی

جهادسازندگیبود؟بهاینترتیبشروعخدمتتانازوزا تنوروزی:

بله.منچوند پروژههایجهادسازندگیکا کردهبودمود اینپروژههااجاللی:

بهدلیلکمبودآما ،بخشاولکهمربوطمیشودبهوضعیتاقلیمیوآبوهواییاسات

مغفولبودومعموالهید ولوژیستهااینکا  اانجاممایدادنادودقاتکاافینداشات،
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براینمن فتمواین شته اادامهدادموبرنسبنیازپاروژههاایاجرایایایانکاا  ابنا

انجامدادم.ازاولکا مهمد جهادسازندگیهمد سمیخواندم،همکاا مایکاردم،

بنابراین،آشنابهمسائلاجراییبودموترو یوعملی اتقریباباهمدیگرپیش فتمواآلن

تم.یعنید زمینهنرفهایخودم اضیهستم.چاونمباانیتراو ی اخاوبهم اضیهس

میتوانمتبیینکنموهمینطو مباانیعملایاش اد جامعاهبرخاو دداشاتم.ازاولد 

کهنضرتامامجهاادساازندگی ابناانهادنادمااد جهااد85جهادسازندگییعنیسال

یکپروژهتفکیاکوظاایفباین35.د سال35سازندگیداشتیمکا میکردیمتاسال

وزا تکشاو زیوجهادسازندگیاتفا افتادوماازبچاههاایجهاادباودیمکاهمنتقال

شدیمبهوزا تکشاو زی.

بهدلیل شتهتحصیلیتان.نوروزی:

موجایجادواحدآموزشعالیدردستگاههایدولتی

نجاوبهخاطراینکهآنزمانفاو لیساانسبهدلیل شتهتحصیلی.آمدیمآاجاللی:

بودیموتعدادفو لیسانسهاهمزیادنبودوبههمینترتیب فتیمومسرولیتآموزشاکده

کشاو زیکرج ابهعنواناولینمرکجآموزشیوزا تکشاو زیکهمیتوانادلیساانس

ضمنخدمتانجاممیشادبهباال اتربیتکندبرعهدهگرفتم.قبالد اینمرکجآموزش

ویاآموزشد نددبیرستانودیپلمکشاو زیبود.اولینوانادیباودکاهمایخواسات

هیأتعلمیداشتهباشد،میخواساتچاا تتشاکیالتیجاداداشاتهباشاد،مایخواسات

هویتآموزشعالیداشتهباشد.آنزمانهمخوبیابادباههارناالتعاداددانشاگاههاا

همهدستگاههایاجراییبهاینفکرافتادهبودندکاهوانادآماوزشعاالیخیلیکمبودو

داشتهباشند.برخالماآلنکههماهوانادهایدانشاگاهیادا اتدولتای اتصاویبناماه

کاا بردیکاههماهوانادهای-کردندوهمه ادا ندجمعمیکنند.مثلدانشاگاهعلمای

وند.فقا بخاشخصوصایهاامایمانناد.دولتیآنیاجمعشدندیاادا نادجماعمایشا

اولینگامهای اهاندازیواندهایدانشاگاهی35و35بنابراین،آنزمانیعنیسالهای

ادا اتدولتیبودوآموزشکدهکشاو زیکرجهمیکیازاینهابود.
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قائممقامیآموزشکدهباتفویضاختیاراتالزم

هماراهجمعایدیگارازهمکاا انمثالآقایاانوقتایباه35بنابراین،د سالنوروزی:

مهندسهاشمی،مهندسنوابزاده،وفکرمیکنمدکترجهانسوزبهوزا تکشااو زی

وآموزشکدهکشاو زیکرجمنتقلشدید،بالفاصلهبهعنوان ئیسآموزشکدهکشاو زی

منصوبشدید.

باود،عضاوهیاأتبله.د نقیقت ئیسایندانشکدهآقایدکترآهونمانشاجاللی:

علمیبودندایشانومنهمآنوقتعضوهیأتعلمیمربایباودم.مانقاائممقاامایشاان

بودمد آموزشاکده.البتاههماهاختیاا اتد آموزشاکدهباهمانتفاوی شادهباود،چاه

اختیا اتمالیچهاختیا اتتصمیمگیریآموزشی.نتید زمیناهجاذبهیاأتعلمایو

نعنایتیداشتندوبابج گمنشیکهداشتنداختیاا اتالزم اباهمانغیرهیأتعلمیایشا

تفوی کردهبودند.اینمسرولیتشایداولینپست سمید سطو خوببود.عناوانماا

د آنزمااانایاانبااودکااهقااائممقاااممعاااونوزیاارد آمااوزشوتاارویجد آموزشااکده

مان.آنجااشاروعباهکاا کاردیموکشاو زی.یعنیعنوانخیلیدهانپرکنیبودبارای

اولینکا یکهبایدمیکردیماینبودکهچا تتشاکیالتیآموزشاکده اتصاویبمای

کردیمکهبهشدتکا سختیبود.

سختیتصویبچارتتشکیالتیآموزشکده

آنزمانچا تنداشتید؟نوروزی:

تخدامیهامازساازمانچا تاصالنداشتیم.آنزمانسازمانامو ادا یواساجاللی:

برنامهوبودجهجدابود.بناابراین،ساختگیاریهاایبسایا شادیدیداشاتند.خاودبدناه

وزا تکشاو زیهمخیلیباماهمکا ینمیکرد.مناسممدیرکلاماو ادا یوزا ت

کشاو زی ایادمنمیآیدولیفق ایشانیکآدممثبتیبود.بقیهبهاینفکرمایکردناد

ناالیکعضاوهیا تعلمایبیایادواعضااءهیا تعلمایهامویژگایهاایخااصکه

خودشان اداشتندووقتآزادتاریداشاتندونقاو بیشاتریمایگرفتناد،شارای شاان

متفاوتبودوبایدنتمایکمد کدانشگاهیمایداشاتندوباهایاندالیالباامقاومات
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دیم.منیادممایآیادبارایتصاویبزیادید جریانتصویبچا تتشکیالتیمواجهبو

کردنچا تتشکیالتید داخلوزا تکشاو زیشایدسختیهایبیشتریکشیدیم.

حمایتهایوزیرکشاورزیوقتدرایجادآموزشکدهکشاورزیکرج

وقتیچا ت ابردیمبهسازمانامو ادا یواساتخدامیکشاو باههارناال،اجاللی:

نشوواقعانمایتهایآقایدکترکالنترید تصویبچاا تعنایتآقایدکترآهونم

مؤثربود.آقایدکتریکفردعلمایباودودانشاگاهیباودوخاا جد سخوانادهباودو

وضعیتآموزشعالی امیدانست.بنابراین،دیدگاهشبراینبودکاهبخاشکشااو زی

تب باکا ود گیرباااجارا ابایدخودشبتواندنیروهایلیسانس،فو لیسانسودکترامر

تربیتکندواینطو نباشدکهبخشدانشگاهیجداکاا خاودش ابکنادوبخاشاجارا

همجداکا خودش اانجامبدهد.یعنییکجاو یباشادکاهایاندو ابااهامترکیاب

بدهیم.ایشانخیلینمایتکردنادالحاقواالنصااموالحمادا...توانساتیمچیاجینادود

جدهتابیستتاپستهیأتعلمیگرفتیم.چا تتشکیالتی اگرفتیم.بارایپساتهاایپان

غیرهیأتعلمیهمتوانستیمپستهایوزا تخانه اجداکنیموبهایندانشاکدهوصال

کنیم.یعنیکا هایماد آنزمانکا خیلیسختیبود.عنایتداشتهباشایدکاهآنزماان

هاخیلیضعیفبود،سااختمانوتأسیسااتوفاا غالتحصایلهاابعدازجنگبودوزیربنا

خیلیکمبود.بنابراینماعمالداشتیمبهیکنوعیتغییروتحولبهوجودمیآو دیم.

حمایتهایرئیسسازمانآموزشکشاورزی

بهاینترتیب،مقدا یزیاادیازوقاتوانارژیشاماصارمایجاادسااختا نوروزی:

یکرجشد.آموزشکدهکشاو ز

بلهواقعاهمینطو است.د اینجابایدنامببارمازآقاایمهنادسطهماسابیاجاللی:

کهاآلنمعااونباغباانیوزا تجهاادکشااو زیهساتند.ایشاانآنزماان ئایسساازمان

آموزشکشاو زیبودند.علی غمکمباودبودجاهایشاانزنماتکشایدندوپاولخیلای

ابگاههایدانشجوییبسایا شایکوماد ناماروزی اکاهواقعااخوبیدادند.مااولینخو

شایدد ساطحکشاو هامنموناهبودنادد آموزشاکدهداشاتیم.ماابارایوضاعیتساالن
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غذاخو یمانآقایمهندسطهماسبیپولخوبیدادندویاک ساتو انخاوبومرتاب

زساازیکاردیم،د ستکردیم.همهکالسهایماان ابازساازیکاردیم،صاندلیهاا ابا

کامپیوترهایآنجا ابازسازیکردیم.

ارتقاءاستانداردهایآموزشیورفاهیآموزشکده

محی آموزشکدهکشاو زیمحی بسیا بسیا مساعدوخوبیشادآنموقاع.اجاللی:

یعنید نقیقتمرکجآموزشکرجتبدیلشدباهآموزشاکدهکشااو زی.آنجاامج عاه

هخیلیبج گد ندصدوبیستهکتا .گاودا یداشاتیم،مرغادا یداشتیم.دوتامج ع

داشتیم،موستانداشتیم،تولیداتز اعیباج گداشاتیم.امکانااتماانخیلایخاوبباود.

همینطو امکاناتوسایلنقلیهمانبهنسبتبعدازجنگوبهنسبتاینکهکشاو خیلای

اتزیربناییوفیجیکیکهشااملکتاابازلحاظزیرساختکمبودداشتآنجااینتأسیس

هاوآمفیتراتربرایسخنرانیوخوابگاههاو ستو انوایانهاامایشاد،واقعااآنقاد 

خوببودکهنهتنهاازداخلوزا تخاناهماثالآقاایوزیارومعااونینبارایبازدیادمای

ا جازکشاو  اآمدند،بلکهمهمانهایخیلیمهموز اتخانههمکهمیآمدند،نتیخ

بهعنوانیکجایالگوونمونهبهآموزشکدهمیآو دند.یعنینتیبارایکساانیکاهاز

خا جازکشو میآمدندهمانخوابگاههایدانشجوییقابلیتاسکانداشات.تمیاجباود،

مرتببودومیتوانستندآنجااسترانتبکنند.منیاادماساتکاهنتایدو ههاایباین

سازمانآموزشکشاو زیبرگجا میکردد همانخوابگااههااوآنامکانااتالمللیکه

بودوواقعایکا تقاییبود.باتوجهبهاینکهمااهشاتساالجناگ اپشاتسرگذاشاته

بودیم.

بنابراین،ازلحاظزیرساختسهتاکا عمدهماانجامدادیم.یک،ایانباودکاهبتاوانیم

سانیم،پستهیأتعلمایبگیاریم،دو،بتاوانیمزیرسااختهاا اتشکیالتمان ابهثبتبر

ایجادوتقویتکنیموسه،اینکهبتوانیم شتهها اازوزا تعلاومبگیاریم.چاون شاته

هایتحصیلیهمبههرنالسختبود.ناالبازهامباامسااعدتآقاایدکتارکالنتاریو

وداعضااءماؤثروزا تکشااو زیوآقایدکترآهونمنشوا تباطاتیکاهداشاتندوخا
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ا تباطاتیکهداشتندتوانستیم شتههایخیلیخوبیهمبگیاریموتقریبااهماه شاتههاای

مؤثر اگرفتیم.ازز اعتوازتارویجوآبیاا یوماشاینآالت.د هماه شاتههااتقریباا

ردنادوبعضایبااتوانستیممجوزها ابگیریم.بعضیهاباظرفیتمحدودترشروعبهکا ک

ظرفیتبیشتر. شتهز اعتمثالخیلیپرطرفدا بودوبیشترآمدند.بعدیواشیاواش شاته

هایدیگرهمتقویتشدند.

کیفیتمناسبدانشآموختگانآموزشکدهکشاورزیکرج

فا غالتحصیلهایشهمفا غالتحصیلهایخوبیبودناد.مانخااطرهخاوبیاجاللی:

خوبیاست.آنجافو دیپلممایدادیام،بعادتبادیلباهلیساانسمایدا م.خیلیخاطره

شدند.هممیتوانستندفو دیپلمداشتهباشند،هملیسانس.مانیاک وزیوا دنمازخاناه

دانشگاهابو یحانوابستهبهدانشگاهتهرانبودوآنجاعضوهیأتعلمیبودم،شدم.وقتای

مندودسینفرازنمازگجا هاابلنادشادندوآمدنادوا دنمازخانهکهشدم،یکدفعهدید

طرمماوشروعکردندبهسالموانوالپرسیومنهمآنها انمیشناختم.چاون فتاه

بودمبرایادامهتحصیلوبرگشتهبودمویکچندسالیهموقفهافتادهبود.گفتنادکاهماا

هایمختلفبودنادایانهاا.دانشجویشماد آموزشکدهکشاو زیکرجبودیم.د سال

یعنیفا غالتحصیالنآموزشکدهکشاو زیکرجبهلحاظکیفیتتحصایلیطاو یبودناد

کهتقریباهمهشانبدوناستثناتوانستندمقطاعفاو دیاپلم اباهلیساانستبادیلبکننادد 

دانشگاهخوبدولتیواینبرایمنخیلیا زشمندبود.تکوتاوکباهبرخایازآنهاا

برخو دکردیمکهد مقطعفو لیسانسداشتندد سمیخواندند.مانهامچاونهمیشاه

د تد یسوبخشکشاو زید جاهاایمختلافباودمباهمانمراجعاهمایکردنادواز

موفقیتهایشانمیگفتند. ویهم فتهخوببود.محی علمیباود.مهامتارینویژگای

نجامااامکانااتکا گااهیوآزمایشاگاهیودانشآموختگید آنجااینبودکهد آ

مج عهخوبید اختیا داشتیم.

رمزموفقیتآموزشکدهکشاورزی

اتفاقامیخواستمهمین ابپرسمکه مجموفقیتآنجاچهبود؟نوروزی:
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 مجموفقیتاینبودکهاآلنهمکمتردانشکدهایاستکهباهانادازهآنجاااجاللی:

اشاتهباشادد  شاتههاایمختلاف.شامااگارگااودا یمایخواساتید،زمینوامکاناتد

مرغدا یمیخواستیدیاهرآزمایشیمیخواستیدانجامبدهید،امکاناتد اختیا تانبود.

بنابراین،الزمنبودبرایهرکا یبهشر وغرببرویدوبهاینوآنمتوسلبشوید.زمین

مرغدا یداشاتیمبارای شاتهدامپارو ی.اناواعآبیاا یمتمرکجداشتیمبرایمکانیجاسیون.

هاینوینوثقلیوغیره.آزمایشگاههایمانوکا گاههایمانهمهبهخوبیفعالبود.ضمن

اینکهد مجموعباتوجهبهتنوعد سیمنخودمکهآنموقعفو لیسانسبودمهارچاه

ردمکهنتید  شتهخودمکاهآبیاا یاستادنخبهبودبهآنجاآو دیم.هیچموقعفکرنک

بودومیخواستمد سبدهم.مهندساکرم اآو دم،آقایدکترفرداد اآو دمیادکتار

مسعودی اآو دم.استادهایخوبدانشکدهکشاو زی اآو دم.نگفتمکهاینهاابیایناد

اهمنقالتاد یسمنبهچشمنمیآیم.اینمهمبودکهسعهصد داشتهباشیم.آنوقته

زیادنبود،استادهابراینقالتد یسمیآمدند.مخصوصااساتادهایدانشاکدهکشااو زی

کرجوماچوننقالتد یسمیدادیمودستمانبازبود،اگردانشجوهاازیکاساتادی

 اضینبودند،جابهجامایکاردیمواساتاددیگارمایآو دیام،بناابراین،همیشاهبهتارین

 امیآو دیم.نتیازتهراناستادهایخوبمیآمدندوآنجاد سمایدادناد.استادها

ولیمهمترینعاملموفقیتماباتوجهبهاینکهخاودمدانشاکدهکشااو زیکارجد س

خواندهبودمواستادهایانجا اخوبمیشناختم،جذبکردناستادهایخاوبخاوب

هاامایآمدنادآنجاا،آنهماهامکانااتخوبکارجباهآنجاابارایتاد یسباود.آن

آزمایشگاهیومج عهوزمینوباغومرغوخروسهمبرایآموزشداشاتیم.مااتراکتاو 

داشتیم،هیچجاتراکتو نداشت.ماموتو برشخردهداشاتیم،جاایدیگارنداشات.اصاال

انباامااطو یشدهبودکهازدانشکدهکشاو زیکرجهمبارایبازدیادوآزمایشاگاهشا

هماهنگیمیکردندووقتمیگرفتندومیآمدندآنجا.یکتبادلدوطرفهشدهباود.

بچههایمایکیازویژگیهایشاناینبودکاهاعتماادباهنفاسداشاتندومایگفتنادکاه

استادهایخوبدا ندبهماد سمیدهند.استادهایخوبیهمکهمیآمدندآنجاد س

تنداینجاخوباستبرایاینکهشمااینهماهامکانااتآزمایشاگاهیمیدادند،میگف
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دا یدکهماد جایدیگرندا یم.چوندانشجویکشااو زیبایادپشاتتراکتاو بشایند،

بایدیکشخمیبجند،بایدموتو تراکتو  ابازبکند.بایدچها تادو همرغدا ی اببیند،

تازایماانگوسافند اببیناد.نمایشاودبادونایانهاا،تاابایدشااگاو اببرد،بایدچها 

ترسشبریجد.بنابراین،آنجااینامکانات اداشتیمودانشجوهازایمان امیدیدند،شایر

دوشی امیدیدند،بیما یهایگاو امیدیدند،واکسنزدنهاا اعماالآماوزشمای

 امیدیدندوخودشانانجاممایدادناد.دیدند.ز اعت امی فتند،میدیدند،نشاکا ی

ماد ز اعتبههردانشجوچها صدمترپانصدمترزمینمیدادیمود آنهااعلوفاهمای

کاشتند،غالتمیکاشتند،صیفیجاتمیکاشتند،سبجیجااتمایکاشاتند.محای آن

ابگااههاا،جامحی خوبیازاینجهتبودکهتماامنیازهایشاان ابرطارممایکارد.خو

 ستو ان،کتابخانه،کالس.وقتشانبرای فتوآمدد داخلشاهرتلافنمایشاد.فقا 

پنجشنبه،جمعههامی فتند.بقیهاوقات اآنجاشبانه وزیبودند.اینواقعاکماکمای

کردکهوقاتآزادداشاتهباشاندبارایهاممطالعاهوهامکا هاایعملای.بناابراین،واقعاا

موزشکدهخیلیخوبیبودویکتجربهخیلیخوببودبرایمن.آموزشکده،آ

اعزامبهخارجبرایدورهدکتریتخصصی

بعدشچونبو سامد ساتشادکاهبارایدکتارابارومخاا ج،دیگاراتمااماجاللی:

مسرولیتدادم.

بهاینترتیب،ازآموزشکدهبرایادامهتحصیلتشریفبردیادوجاایدیگارنوروزی:

نرفتید.

نهجایدیگرنرفتم.اجاللی:

خاطرتانمیآیدکهچهسالیبود؟نوروزی:

 فتم.01منسالاجاللی:

بنابراین،یکسالوخردهایمسرولیتآموزشکده اداشتید.نوروزی:

فکرکنمدوسالآنجامسرولیتداشتم.اجاللی:
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یتآموزشااکدهبااهایاانترتیااب،انگیااجهادامااهتحصاایلباعااثتاارکمساارولنییوروزی:

کشاو زیکرجشدودلزدگیوخستگید میاننبود.

نگرشمثبتبهامور

نه.آنموقعهمجوانبودیم.بههرنالوقتایکاهکاا مایکنیاد،مخصوصاااجاللی:

وقتیمیخواهیدیکتحولیایجادبکنید،یکموانعیوجوددا د.منهمایناالند ایان

شدهاست،هنوزهمهمانآدمهستم،بااهماانشاادابیوسنوسالکهامسالشصتسالم

جنگندگیوعالقهمندیکا میکنمواصاالد کا هااییکاهانجااممایدهامشادائدو

مشکالتخللیوا دنمیکند.منآدممثبتیهستمهمیشههامباادیادمثباتبرخاو دمای

م.بارایایانکاهمانباهکنمواصالازمشکالتنمیگویموبهزباننمیآو مونمیناال

فرمایشآقایدکتربهشتیمعتقدمکهبهشت ابهبهادهند،نهبهبهانه.مابایدتاالشکنایم.

وقتیمیخواهیمبرویمجلو،مانعجلویماناست.د آنزماانیکاهد آموزشاکدهباودم،

خاوبازموانعیوجودداشت،ولیآنهاموانعتعیینکنندهنبود.منواقعاخیلیخااطرات

آموزشکدهدا م.اصالخاطراتمنفییادمنمیآید.منخودم ایکطو یآموزشدادم

کهخاطراتمنفید ذهنمنماند.فکرمیکنمکهمغاجانساانشاریفتارازآناساتکاه

انباشتهازمسائلمنفیباشد.منبهنظرخودمآنجااماؤثرباودم.چاونمانکاالیاکآدم

رازانرژیویکذ هازنظر واب اجتماعیخوبود مجماوعهامنوآو ودینامیکوپ

آدممهربانیهستم.د همینزمینهخااطرهای اازدو همسارولیتمد آموزشاکدهبگاویم.

 انندهماد آموزشکدهآقایشهبازیانبود.ایشانیکیدوسالقبلفوتکرد.مانازساال

زدموا تباطااتیداشاتم.زماانیکاهفاوتکاردسالییکبا دوبا بهایشانسارمای05

نتوانستمبروم،ولیبعادا فاتموباهخاانوادهشاانتسالیتگفاتم.مایخاواهمبگاویمکاه

ا تباطاتازنظرانسانیباایشانودوسهنفردیگراینطو یمانادهباود،ازهماانساالهاا

کرجباابرخایازایاننفظشدهبود.بعدهمکهمعاونآبوخاکوزا تخانهشدمد 

دوستانیکا تباطاتیبرقرا کردیم.
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2913عدمپذیرشدانشآموزازیکیدوسالقبلازسال

باتوجهبهاینکهآنجاقبلازآموزشکدهمرکاجآماوزشکشااو زیباودونوروزی:

دیپلمتربیتمیکرد،زمانیکهمسارولیتآموزشاکده اگرفتیاد،خاطرتاانمایآیادکاه

انشآموزهاهنوزبودند؟د

نه.تسویهنسابکردهبودندو فتهبودند.اجاللی:

پسبایدازیکیدوسالقبلدیگردانشآموزنگرفتهبودند.نوروزی:

بله.البتهفکرمیکنمکهیاکتعادادمحادودیبودنادکاهباهتاد یجآنهاااجاللی:

هم فتند.

معاونینآموزشکدهکشاورزیکرج

خاطرتانمیآیدکهمعاونینشماچهکسانیبودند؟نوروزی:

ادا یبود.معاونآموزشیآقای-آقایمهندسنمید ضاهاشمیمعاونمالیاجاللی:

دکترنبیبیبودکهاآلناستاددانشگاهشاهداستوآنزمانتازهازآمریکاآمدهبود.

دانشجوهایآموزشکدهد مقطعکا دانیبودند؟نوروزی:

بلهد مقطعکا دانیبودند.جاللی:ا

بعدازجنابعالیچهکسیمسرولیتآموزشکده ابرعهدهگرفت؟نوروزی:

فکرمیکنمدکترعلیاکبربود.اجاللی:

لزومتوجهبهآموزشدرکشور

خواهشمیکنمچنانچهمطلبیاستکهالزممیدانید،بفرمائید.نوروزی:

برایمنبود.بههرنال،منخودمبایاکساروالفرانساه ادو هخیلیخوبیاجاللی:

انتخابکردمبرایادامهتحصیلواینکهچراآنهاتوسعهیافتههساتندومااچاراتوساعه

یافتهنیستیم.منوقتیداشتمبرایادامهتحصیلمی فتمبهخا جازکشو سیوساهساالم

 کا شناسایوکا شاناسمسارولید جهاادبود.بههرنالداشاتنیاازدهساالساابقهکاا

سازندگیوبعدشهمیکمقطعندوددوسالهد آموزشکدهکشاو زیکرجاینسروال

ذهنمن ابهخودمشغولکردهبود.آخرسرکه فتمآنجااهماهتججیاهوتحلیالهاا ا
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شااند یاککردم.سروالاصلیمناینبودکهچهجو یمنافعملیاینهابامنافعفردی

 استاقرا میگیرد.اینسروالمهمیبود.د ایرانمتأسفانهمنافعملیومنافعفردیماند 

جهتعکسهماست.اینسروالواقعاباج گتارینساروالزنادگیمانباودد آنجاا.

آخرشدیدمپاس د آماوزشاسات.توساعههماهکشاو هاد آماوزشاسات.آماوزش

وزشد ست.وواقعاسمتهایآموزشیبرایمانمهامتارینصحیح،آموزشعلمی،آم

کا بود.منواقعامعیا هایخیلیبج گی ابرایاینکهکدامکشو توساعهپیاداکاردهو

کدامکشو توسعهپیدانکردهاست،منابعزمینی،وضعیتمعادنشان،نفتشان،وضاعیت

ذهبی،دینایوایادئولوژیک،اقلیمیشاانوقرا گیارید نقااطاساتراتژیک،وضاعیتما

وضعیتفرهنگی ابر سیکردم.هیچکدامازاینهاافرماولکلاینمایدهادکاهباعاث

توسعهشود.آخرسردیدمهرکشو یهجینهبیشتریبرایآموزشمیکناد،بااالتراسات.

ایندیگرقطعیاست.شماوقتیکا آموزشیمیکنیدوآموزشد ستمیدهید،کشو 

تراست.چونمغجانسانکهمهمترینسرمایهانسااناسات،وقتایتوساعهپیادامایپیشرفته

کند،اینبج گترینثروتاسات.ثاروتمااد مناابعزیرزمینایوایانهاانیساتوایان

آموزشواقعامهماست.یعنیماهرچهبتوانیمآموزشها اتوسعهبادهیم،آماوزشعاالی

یمکهمثالکیفیتشخیلیخوبنباشد.همیشهکیفیاتاز اتوسعهبدهیم،غصهاین انخو 

داخلکمیتد میآید.مایککمیتی ا اهمیانادازیم.هماهکاهالزمنیساتد ساطح

کیفیخیلیباالفعالیتبکنند.هرکسید یکسطحاجراییمتوس همبتواندماؤثرباشاد

نواقعافکرمیکنمبهتارینپاولیکاهمیتواندخیلیازنیازها ابرآو دهبکند.بنابراین،م

میشوددادبرایآموزشاست.اتحادیها وپا،آمریکا،ژاپن،استرالیا،کشاو هایمختلاف

واقعامیجانبودجهآموزشیشان،آموزشپژوهشیشانقابالمقایساهبااکشاو هایدیگار

ی،آماوزشنیست.بنابراین، مجتوسعهیافتگیتوجهبهآموزشاست.آنهمآماوزشعاال

پژوهشی،آموزشتحقیقاتی.اینتجربهخیلیخوبیبودکهمنذهنیتعملیواجراییاش

 اد کشو هایتوسعهیافتهکسبکردم.اینکهمیگویندبچههاعلمیوعملی اباهام

یادمیگیرندبرایمنگامهایخیلیمهمیبود.آنجامیفهمیدندمطلب ا.بعضیوقت

مطلببهگوشآدمبخو دولیمتوجهنشود.اآلنهمواقعاافکارمایکانمهاممکناست
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کهکشو بیشازهرچیجی،بیشتراززیرساخت،بیشترازبودجهوپولوهرچیجدیگرنیااز

بهایندا دکهیکآموزشد ستازابتداییونتیازمهدکودکتاادانشاگاهباهافاراد

المللیترباشدزمینهپیشرفت ابهترفاراهممایکناد.دادهشود.اینآموزشهاهرچهبین

دانشبنیانهاییکهاآلن اهافتادهاستخیلیخوباسات.بناابراین،افتخاا مایکانمکاه

توانستمازاولینمسرولیتهاایمد مسارولیتهاایآموزشایباشام.واقعااایانتحلیالکاه

 گبرایخاودماسات.آنقاد آموزشمیتواندچقد مهمباشد،یکدستاو دخیلیبج

سرد گمبودموبهاینطرموآنطرمزدموعلتیابیکردموآخرشدیدممشکلما

د آموزشاست.هرچهآموزشقویترباشد،برایکشو مانمؤثرتراست.البتهمراکاجی

یازهمد کشو  اهافتادهاستکهخیلیهمموافقباایجاداینمراکجنیستم.هرچندبرخا

 انتهاویکاستفادههایججئیممکناست،باهوجاودبیایادوکیفیاتشمشاکلداشاته

باشد.ولیسرجمعهرچهمراکجآموزشعالید کشو بیشترباشاد،مملکاتمااپیشارفت

بیشتریمیکند.

نقشجدیتردولتدرآموزش

قناعاتد دوبله.د تأییدفرمایششما،جملهمعروفیاساتکاهمایگویادنوروزی:

چیجدنائتاست.یکیآماوزشودومایهامبهداشات.د ایاندوزمیناههارچاهسارمایه

گذا یشود،خوباست.ضمناینکهمنفکرمیکانمد ساالهاایپاسازجناگباه

تد یجدولتهاد ایرانازمسرولیتهایخودد زمینهآموزشغفلتکردهاند.

 کاپیتالیستیتریناقتصادهاد آمریکاساهمآماوزشد بازتریناقتصادهاوداجاللی:

د بودجهدولتیدیدهمیشودیامتعلقبهاوقامبج گاست.آماوزشبایاددولتایباشاد.

کلهجینهآموزشهمهدانشگاههایکشو  ابگیریدبرابریمیکندبانمیدانام اهآهان

شایوپژوهشایباابودجاههاایکرمان.اصالقابلمقایسهنیستبودجاههاایآموز-تهران

عمرانی.مامت سفانهد زمینهآموزشیوپژوهشیکوتاهیمیکنیم.ا زشش انمیدانایم.

آموزشبایدبهصو تمداومد همهسطو وجودداشتهباشاد.ماند کشاو هایغربای

.کهبرایتحصیل فتهبودممیدیدمد مترود سمیخوانند،د پا کمطالعهمیکنناد
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د مغازههاوقتیبیکا باشند،کتاابمایخوانناد.هماهد ناالمطالعاههساتند.آنهاااز

مد سهودانشگاهیادمیگیرندکهمطالعهکتابخاوباسات.ولایفرهناگیاادگیرید 

کشو مافرهنگجاافتادهاینیست.بهطو کلیمعتقدمکهبودجهآموزشیماخیلایکام

بهصو تپولید بیایاد.پرداخاتهجیناههاایآماوزشنبایاداستوآموزشاصالنباید

توس دانشجوصو تبگیرد.اینبخش ابایدازدولتبپردازیم.هرچاهپاولنفات اد 

آموزشهجینهکنیمهد نرفتهاست.ممکناستد جایدیگرهجینهکنیمهد  فتهباشاد

همناابعکشاو باهطاو مسااوید یابهجیبافرادخاصی فتهباشد.عدالتایناساتکا

اختیا همهقرا بگیرد.تنهاجاییکاهباهطاو مسااوید اختیاا هماهقارا مایگیاردد 

آموزشاست.هیچ انتیهمپشتسرشنیست.

ذهنیتاهمیتآموزشدرفعالیتهایاجتماعی

تیتارکاندیداینمایندگیمجلسشادم.1605وقتیمنازخا جآمدمد سالاجاللی:

کلیادتوساعهاقتصاادی"تراکتهاییکهتهیهکردهبودم،خیلیجالابباود.نوشاتهباودم:

کشو د آموزشاست.کلیدتوسعهسیاسید آماوزشاسات.کلیادتوساعهفرهنگاید 

.یعنی،اینذهنمنکهآموزشچقد اهمیاتدا د،نتاید فعالیاتهاای"آموزشاست

دهد.اجتماعیمنهمخودش انشانمی

اهمیتمکتوبکردنتجربیات

منخیلیخوشحالمکهشماد بخشایدا یادکاا مایکنیادکاهبحاثهاایاجاللی:

آموزشعمومیوفرهنگسازیعمومیوانتقالتجربیاتکهد ایرانخیلیکمدا یام ا

دا یدمکتوبمیکنیدواینخیلیا زشمنداست.ازلطفشماتشکرمایکانم.ایانکاا 

 اهمخیلیدوستدا م.ببینیدمننوجوانبودمشاید،نمیدانمد دبیرساتانباودمیااشما

دانشگاهیادمنمیآید،یکفیلمیکهمن اتحتتأثیرقرا دادیککاشفقطبجناوب

بودکهازیکیازکشو ها فتهبودبهقطبجنوب.د اینفیلممستندنشانمیدادکهایان

بود.ولیآنصحنهی زدنشبرایمنبسیا جالبباودکاهایانهماانی زدهبودومرده

طو کهتکیهدادهبود،یکدفترچهویکخودکا  ویزانویشد نالنوشتنباود.ایان
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برایمنخیلیمهمبودکهآدمبرایانتقالآموختههایخودشبهدیگارانبایادیادداشات

 دمیمیرد،ولیازنوشاتنویادداشاتکاردنکند.یعنید آخرینلحظهکهمیدانستهدا

غافلنبود.ولیمت سفانهماااهتماامنادا یموفرهناگماانشافاهیاسات.باههمایندلیال

تجربیاتمانمنتقلنمیشود.د صو تیکهبایدتجربیاتمنتقلبشود.



 
 



مصاحبهباآقایدکترعلیرضاعلیاکبر
 

می،دانشکدهعلومپایهدانشگاهگیالندپارتمانشی-رشت-2931اردیبهشت93
 

معرفیسوابقشغلیوتحصیلی

آقایدکترمیخواستمازخادمتتانخاواهشکانمساوابقشاغلیوتحصایلینوروزی:

.خود ابفرمائید

پد منازقشقائیهایشیرازبودومااد مهاماصاالتاتبریاجیباود.باهقاولعلیاکبر:

مندیپلم یاضیهستم.نفرسوم یاضیتهرانبودم،وقتیمعروممابازا مشترکیهستیم.

فا غالتحصیلشدم.متولدجنوبتهران،خیابانعباسیخاکیهستم.تقریباباینگمارکو

سرپلامامزادهمعصوم.پد م انندهبودودهتابچهداشت.ماد مخانهدا بود.تاهعباسای

نفربودیمکهآنجاد سمیخوانادیمکاهازیکمد سهایبودبهنامهاتف.ماسههجا 

میانآنهامناشتبادهکردمآمدمدانشگاه.چوناگرشمااالنبرویدبهخیابانعباسیکلی

طالفروشیوضب صوتفروشیآنجااستکههمهآنهاهمکالسیهاایمانهساتند.

آنموقعکسید سخواندن امایهزندگینمیدانست.

الیدیپلمگرفتید؟چهسنوروزی:

چهلوشش.علیاکبر:

ورودبهدانشکدهافسری

بعدوا ددانشگاهشدید؟نوروزی:

نه.وقتیسالچهلوششدیپلمگرفتم،پد مبسیا عالقاهمنادباودکاهمانعلیاکبر:

افسربشوم.بنابراین،من ابردگذاشتدانشاکدهافساری.مانهامآنجاانفاراولشادمو

و ودیکاردم،کنکاو فیجیکیو زشکا خیلیخوبیبودمو زمیکاا مایچونازنظر

ایآنجابودم.آنجامتأسفانهچیجهایی اآنجاپذیرفتهشدمونجدیکیکسالوخرده

دیدمومتوجهشدمکهاینا تشآنا تشیکهتصو پد منویااخاودمانباود،نیسات.

زدم،ماثالد اقدسایهویااد خاوددانشاکدهیباالخصشبهاکهنگهبانبودموگشتم
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افسریمتوجهشدمکهیکساماندهیاست،ولیبی وبنیبهآنصو تنادا دوافساران

عالی تبهبهعنوانیکافسرعالی تبهصانبفکارواندیشاهنیساتند.تااجااییکاهنتای

افسارانیکاهخوبهایآنهاد د جهسرهنگیهماهبازنشساتمایشاوندومای وناد.

دانند،مهندسهستند،مخجنلغاویشاانبسایا باالساتوقاد تاند،نقو تحصیلکرده

کنند.ادا یشانبسیا باالاست.د مقابلکسانیکهبهقولمعروممتملقند، شدمی

اهتمامبهخروجازدانشکدهافسریارتش

متحاانو ودیداشاتندوآنموقعدانشاگاههاایایاران،باهطاو جداگاناهاعلیاکبر:

کنکو سراسرینبود.همجمانبایکدو هایکهماد کویرداشتیمبهخواهرمگفتهباودم

کهمن اد آزمونو ودیدانشگاهصنعتیشریففعلیکهآنموقعمیگفتنادآ یاامهر،

نکا  اتهرانوشیرازثبتنامکند.دهتومانمیگرفتندوثبتناممیکردند.ایشانهمای

کردهبود.بعدشبکنکو صنعتیشریفازیکطریقییککامیونی اخالصکردیمو

ازنقلیهآو دیمبیرونومن اآو دندتاجادهقمومنشاشصابحتهارانباودم.آنموقاع

همهماشینهامیآمدندشمسالعما ه.سوا شدمآمادم،مااد مپشاتباامخوابیادهباود.

شتکرد.لباسهایم اعوضکردمووساایلم ابرداشاتموهفاتدموقتیمن ادیدون

د دانشگاهشریفبودمکهد ها ابستند. فتمامتحاندادموناالشمانسابکنیادیاک

سالوخردهاید عملیات زمیوجنگاید دانشاکدهافساریباودمواصاالمطالعاهای

یبودم.سهبعادازظهارامتحاانتماامشاد.نداشتم.ولیازلحاظذهنیشاگردبسیا قویا

آمدمخانهوباماد مخدانافظیکردمویکچیجیخو دموبرگشتم.وقتیبرگشاتممان

 ایکهفتهایزندانیکردند.بهدلیلغیبتیک وزه.د خودکویرزندانیکردناد.بعاد

کاو دانشاگاهتهاران.نو د مازند ان.آنجامصادمشادبااکن1فرستادندما ابهعلمده

شبهاازبابلبرایماشاممیآو دند.ماچها تاگروهانبودیمآنجا.وقتیدیاگهاای

برنجخالیشد،منپریدمپشتیک یوو فتمپشتیکدیگقایمشدموتا سیدبابال

 ____________________________ 
 امروزی رویان -1
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ازپشت یوپریدمپایین.بیستتوماندادمبهیکماشاینومان اد بساتیآو دتهارانو

 فتمد کنکو دانشگاهتهرانشرکتکردم.د یکعملیاتبودیمکهنتایجاعاالمشادو

مندیدمکهد صنعتیشریفمنججءدهد صداولهستم.تهارانهامالکترونیاکقباول

شدم.د دانشکدهافسریشاهریو مااهدانشاجوهایساالبااالتعطیالبودناد.د ساتسای

د ستآخرین وزثبتناماست.ثبتناامکاردموشهریو منآمدمصنعتیشریفدیدم

دیگرنرفتم.

یعنیدانشکدهافسریدیگرنرفتید.نوروزی:

بله.چندتاازافسرهامیآمدندومیگفتنددیگرنیا.قبلازاینکهمناصاالعلیاکبر:

ازایانبخواهماینکا  ابکنمباچندتاازافسرهایججءمشاو هکردموبهمنگفتندبارو

اگارقارا باشادشالوا ت ا"ا تش.نتییکیشانایانجملاه ایاادماساتکاهگفات:

.ببینیدچهقد د سطو پاییننا ضایتیبود."بفروشیبروازاینجا

تبعاتنداشتبرایتان؟نوروزی:

چرا.تبعاتداشت.دیگرازآنبهبعاددیگارهمیشاهدژباانمایآماددمِد علیاکبر:

مان،د دانشگاهوپد مخیلیاذیتشد.آخرسریاکساالیوضاعیتمانباههماینخانه

ترتیبگذشتوهیچکسهمکمکنکرد،تاپد مد دانشکدهافسرییکا تباطیپیادا

کردویکآقاییبودکهیککا یداشتوپد منمیتوانستبرایشانجاامبدهاد.آن

 اگذاشتالیبرگهسر شاتهدا یوگذاشاتد کا گجینیآنجابود،نامهاستعفایمن

جلویفرماندهدانشکدهوآنهمهمه اامضاکردوبهاینترتیب،ماااساتعفادادیام.ولای

هجدههجا وخردهایتومانبرایاینمدتغراماتصااد کردنادکاهپاد ممااهیصاد

کاردیمآنموقاعتومانمیداد.ناالشمانسابکنیدخودخانهماکهد آنزندگیمای

دههجا تومانهمنمیا زید.دیگرماخالصشدیم.

ورودبهدانشگاهصنعتیشریف

دانشگاهشریفچیمیخواندید؟نوروزی:



 ()رهتاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     018

شریفشیمیمیخواندم.ناالچهظلمهایید نقمند دانشگاهصانعتیعلیاکبر:

کمقادا یمان اشریفشد امننمیخواهمبگویم.برایاینکاهیاادآو یآنهاایا

اذیتمیکند.چوند گروهماکهداشتیمد سمیخواندیمتنهابچهایکهازنظارماالی

یکمقدا یازبقیهوضعشبدتربود،منبودم.بنابراین،د آنچندساالمااتاد یسمای

کردیموکا میکردیمتاباالخرهآنمدت اگذ اندیم.یادآو یآنجاوکا هاییکاه

دهاییکهتازهازآمریکاآمدهبودند،مشکالتیبرایمنازنظرفهموشاعو اجتمااعیاستا

بهوجودآو دکهمتوجهشدمآنچیجیکهمند جنوبشهرتجربهکردمد شمالشاهر

نیست.نتینسشهمنیست.

کاروتحصیلدرمقاطعفوقلیسانسودکتری

کهتمامشدیاکمادتی فاتمپاالیشاگاهباالخرهد سماتمامشد.شریفعلیاکبر:

.ماند آنباو س1آبادان،بعدیکبو سیآمدد آسیادوتابودازدانشکدهفنیپاراگ

شرکتکردموقبولشدم.دونفرمانازایرانقبولشدیم.منتهینفردومنیامدومان فاتم

دانشگاهفنیپراگ.

ست؟اینکهمیفرمائیدقبلازانقالبانوروزی:

بله. شتهام اتغییردادمبهمهندسیشیمی.مهندسیشیمیام اگرفتم.بعادعلیاکبر:

فیجیاکوشایمی-فیجیاکوفاو لیساانسشایمی-فو لیسانسمهندسیشایمی،شایمی

تججیهام اهمگرفتم.دوسالی فتمکا کردمد یکپتروشیمید ا وپا.آنجاازفاو 

زهنمیدهند.میگویندکهفا غالتحصیالنبایدبروندبیاروندوسااللیسانسبهدکترااجا

کا کنندوباصنعتآشنابشوند،بعدبیایند.د دانشکدهفنی.بعددو هدکتری اد  شاته

الکتروشیمیوسیستمهایکنترلشروعکردموخواندم.بعادمادتی فاتمد کانااداکاا 

نگبودکهپد مفوتکردومنهممجبو شدمچاونکردموکشو هایدیگرتازمانج

تعدادبچههایشهمزیادبود،برگردمایران.دوتاازبراد هایمهمجانبازشدند.خالصهتاا

 ____________________________ 
 پایتخت چکسلواکی آن زمان و جمهوری چک فعلی - 1
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اینخواهربراد ها اسامانبدهیموبفرستیمسرخانهوزندگیشاان،چهالساالمشاد.د 

ازدواجکاردم.قبالازایانکاهبارومچهلسالگید دانشگاهصنعتیاصفهانبودمکهمن

صنعتیاصفهان،د سازمانانرژیاتمیبودم،د یکسریازکا خانههاد شاهرصانعتی

کرجبودم،د دا وسازیهابودم.

همکاریبامؤسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالوبذر

 بههااعصاربعد فتمدانشگاههمدان.د دانشگاههمدانکاهباودم،چها شانعلیاکبر:

آمدمخانه.یکپنجشنبهایبودوماد مهمآبگوشتد ستکردهباودکاهدیادمد می

زدند.وقتید  ابازکردم،دیدمآقایدکتریاستبهنامآقایدکتارکرباسایازمؤسساه

اصال بذ کهآنموقعآقایدکترکالنتری ئیسشبود،آمدهبود.ایشانبهمنگفتکاه

قایدکترکالنتریآمدهاموایشانمیخواهدشما اببیند.منازطرمآ

اینآقایدکترکرباسیبایددکترپرویجکرباسیباشند.د ستاست؟نوروزی:

بله،پرویجکرباسی. فتیمبهمؤسسهاصال بذ ودیدموس مؤسسهاصاال علیاکبر:

بذ کوهیازکا تنچیدهشدهاست.

کهآقایدکترچهطو یشما ابرایهمکا یپیداکردند؟متوجهنشدیدنوروزی:

فکرکنمکهیکا تباطیبادانشگاههمدانداشتوگفتهبودندکهیکنفرعلیاکبر:

اینجااستوبادستگاههاآشنااست. استش ابخواهیددقیقنمیدانم.هیچموقعخاودم

مهندسموسویباودوایشاانگفتنادکاهمااهمنپرسیدم.پاشدم فتمآنجاوزمانآقای

نجدیکبهچنددهمیلیوندال دستگاهخریدیمکهتحاولید ایاناصاال باذ باهوجاود

بیاو یم.چنددستگاهفیتوترونخریدندکهاآلنهماست.فیتوترونهایبسایا بج گایکاه

اساتوفناونخریادهخریادهبودناد،آمیناو1هرکداماندازهایناتا است.ا .پی.ال.سی.

خریدهبودندوخیلیازدستگاههایدیگرومیگفتندنهژاپنیهاا6بودند،سی.ا .اد.او.

میآیندکهایندستگاهها انصبکنندونهآلمانیها.چونزمانجناگباودوتهاران ا

 ____________________________ 
1- HPLC 

2- CHNO 
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همباموشکمیزدند.مؤسسهاصال بذ دوقسمتاست،یکقسمتآنطارماتوباان

ستویکقسمتهماینطرماتوبان.د آنقسمتیکهباالیاتوباناساتیاکبخشایا

 امیخواستندبهوجودبیاو ندبهنامبخشفیجیولوژیوگفتندکهمیخاواهیمایانهاا ا

د اینجانصبکنیم.من فتمبخش انگاهکردموبعدازیکمدتییاکطرناییاک

هها اد کاناداوآلمااندیادهباودم.معماوالد ایارانساختا یدادم.چونمنآزمایشگا

 سماستکهآزمایشگاهها ادیوا میکشند.چنینچیجید دنیااصاال سامنیسات.باه

غیرازآزمایشگاههایآموزشی،آزمایشگاههایتحقیقاتیهمهبازاست.هارکسایپشات

مایکنادوهامایانکاهسربِنچخودشاست.ایانطاو ی،هامکسایانسااسدلتنگاین

ا تباطات انتاستوهمایانکاههایچکاسنمایتواناداززیرکاا د بارود.هماهد 

معرضدیدهستند.یکتغییراتیآنجادادیموبعدشروعکردیمبهبازکردندساتگاههاا.

یکسریازدستگاهها اخودمنصبکردم.بعدیکژاپنیآمدکاهبعادامان ادعاوت

مننرفتم.یکسریازدستگاهها ابهکمکآننصبکاردیمکاهخاودشکردژاپنکه

همتعجبمیکردکهمناصالبارایچایآمادمایانجااوقتایتاوایانجااهساتی.بعاد

فیتوترونها اشرکتسازندهاشازیوگسالویافرادی افرستادهبودکهبامانهامزباان

بعدازنادودیاکساالونایمساامانهشاکلبودندومنبیشترشان امیشناختم.باالخره

گرفت.بعدیواشیواشمنمتوجهشدمکهآنجامرکجکشاو زیاستونهمن.منیک

شیمیستهستموهمیشهد ناشیه.واقعاهمهمینطو بود،چونیکعدهایآمدهبودناد

ووضعیتهمینطو بود،د نالیکهاطالعاتمنبیشترازآنهابود.

رشمسئولیتآموزشکدهکشاورزیکرجپذی

خالصهازآنجامن فتمبهانارژیاتمای.بعادازآنجاا فاتمباهدانشاگاهعلیاکبر:

صنعتیاصفهانوازدانشگاهصنعتیاصفهانبودکهآمدمبهآموزشکده.

میخواستمهمین ابپرسمکهچهطو شدآمدیدباهآموزشاکدهکشااو زینوروزی:

کرج؟

ببینیدبدجو یمندچا آلرژیشدمآنجاونیازباهیاکهاوایمرطاوببر:علیاک

داشتم.
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د اصفهانکهبودید.نوروزی:

د اصفهانکهبودم.خیلیتنهابودموسازگا یباآنهاایاکخاردهبارایم:علیاکبر

سختبود.باالخرهبانکمدکترکالنتریآمدیمآنجا.

اازچهکسیتحویلگرفتید؟مسرولیتآموزشکده نوروزی:

قبلازمنیکاقایمهندسایباودباهنااممهنادساجاللای.بعادازایانکاهعلیاکبر:

اجاللی فت،آموزشکده ابهمنتحویلدادند.دائمابامهندسطهماسبید گیربود.

د گیریبرایچه؟نوروزی:

د گیربهخاطراینکهپولمیخواست.علیاکبر:

ایتجهیجآموزشکده.برنوروزی:

تجهیر،ناالمننمیدانم.آخروقتیمناینپول ابهشامامایدهام،یاکعلیاکبر:

سروالاولپیشمیآیدکهآیاشماقد تاستفادهد ستازاینپول ادا ید؟شماطارا 

هستید؟مهندسهستید؟چهکا میخواهیدبکنیاد؟ماابایاداولبادانیمکاهچاهکاا مای

دا یام،elementary engeneeringمبکنیم،ماد مسرلهمهندسیبهاصاطال یاکخواهی

دا یمکهمایگاوییمبارایdetailed engeneeringیکطر ابتداییمیکنیم،بعدیک

اینکهاینکا انجامبشود،مناین امیخواهمواستداللهاممایکنایمکاهانجاامایان

یباشداینپول ابهمامایدهناد،وقتایدالیالمنطقایالزماست.میدانیمکهاگرمشکل

باشد.باالخرهکا بهدعواکشیدوغیرهوغیرهونهایتا فتندازآنجاا.مایگفتنادبو سایه

نوشاتم recommendationیکیازدانشگاههامیخواستبشودوبعداخودمنبرایشیک

نجاباشد.شماکجادیدیدایشان ا؟و فتفرانسهوآمدواآلنفکرکنماستادهما

ایشانیکمدتی فتبهدانشگاهابو یحاند و امین.نوروزی:

بله،بله،همین امیخواستمبگویم.علیاکبر:

اآلند دانشگاهپیامنو تهرانهستند.نوروزی:

کاهآنموقاعمانیاادماساتکاهمانناماه ابارایابو یحااننوشاتم.ایانعلیاکبر:

مشکالتایشانچهبود،بهمنمرباوطنباود.مانتقریباااواخارکاا ایشاانباودکاهآمادم

آموزشکده.
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آقایاجاللیمیگفتکه ئیسآموزشکدهدکترآهونمنشبود،ولایماننوروزی:

قائممقامبودموهمهگونهاختیا اتهمداشتم.د مو دشماهمهمینطو بود؟

و بود.ظاهراپستسازمانینداشتآنموقع.بله،همینطعلیاکبر:

گشتدرآموزشکدهبرایجمعآوریاطالعاتبهعنواناولیناقدام

ازکا هاواقداماتتاند آموزشکدهبفرمائید.نوروزی:

اولینکا یکهمنکردم،یکهفتهفقا د آموزشاکدهقادممایزدمکاهعلیاکبر:

یم،کدامشازکا افتااده،کادامشاکتیاواسات.نقااطسو ااسمبهها ابشناسم،چیدا 

ضعفکجاست،مشاکالتخوابگااههااکجاسات،مشاکلکاالسهااید سکجاسات،

مشکلعملیاتصحراییکجاست،ماشیناالتماچهمشکلیدا ناد،تراکتو هاایمااچاه

مشکلیدا ند.یکهفتهایمنازصبحتادهشبگشاتمایزدم.هماه ایادداشاتمای

دم.بعدازیکهفته سیدیمبهاینکهناالچهکا بایدبکنیم.کر

تجهیزکالسهاباالگویصندلیهایدانشگاهصنعتیشریف

داشاتهاولیناتفاقیکهافتاداینبودکهگفتیمبایدکالسهااید سخاوبیعلیاکبر:

ااساتعدادیباود،باشیم.یکنجا یبودآنجاکهگاهیاوقاتمیآمدبهآموزشکده.پسربا

ولیمشکالتخانوادگیزیادیداشت.آمدآنجاومانایان ابااخاودمباردمباهدانشاگاه

صنعتیشریف.بردمبهیککالسیوگفتمکهمانایانجاو یمایخاواهم.گفاتمبباینماا

صندلیهایجداگانهنمیخواهیم.ببیناینجاصندلیهاهمه دیفیمی شده،بعدکنا هام

جنگلی.بهاینصو تکهمتناسبباقوسکمرباشد.منبهاینصو تمایخاواهمازچوب

کهبرایمنبسازی.بروفکرکنببینچهقد میشود.منهامیاکا زشایابیکاردم،دیادم

واقعاخوبدا دمیگیرد.مننمیدانماآلنکالسهاهستیانیست.

 دیافباههاموصالباشادومای کالسهااست،ولیاینکهصندلیهابهنوروزی:

شدهبهزمینباشد،نیست.صندلیهایدستهدا یاستکهازهمجداهستند.

قبلشمیخواستمهمینکا  ابکنم.یککاا پردازیباودآنجااکاهآدمعلیاکبر:

د ستینبود، فتهبودبرایمنصندلیچوبیخریادهباود،آو دآنجاا.وقتایصاندلی ا
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ایدکتراینجو یاست.وقتیصندلی اآو دباضربهدساتمحکامزدمآو د،گفتآق

 ویصندلی.صندلیوِلوشد.گفتممردنسابیتوفکرنکردیکه ویایاندانشاجومای

خواهدبشیندودائماعینما مولکتکانمیخو د.اینچیهخریدی؟اینکهبعادازچناد

مشتزدمبهاینوشکست.ایستادوهماینوقتبهجیرجیرمیافتد.بعدهممنفق یک

طو من انگاهکردوگفتتوپهلوانیمنچهکا کنم؟گفتمبحثپهلاوانینیسات.بعاد

ازآنبودکهبردمشبهصنعتیشریفوگفتممانایانجاو یمایخاواهم.آمادهماه ا

د ستکردوکالسها امرتبکردم.

صنعتیشریفتجهیجکردید؟پسکالسها امثلدانشگاهنوروزی:

بله،همانطو تجهیجکردم،تختهها اهمد ستکردم.علیاکبر:

واگذاریتعمیروسایلنقلیهآموزشکدهبهکارکناننقلیه

بعدگفتمکهناالقدمبعدی اچهکا کنیم.شمااگرنگاهبکنید،آنجاا اعلیاکبر:

آنجابود.بنابراین،وقتیشاماباهقسامتجاهتروید اصلآمریکاییهاساختند.زمانیسپ

نقلیهمی وید، یلهایی اد فضامیبینیدبراینرکتموتو هاوتعمیرموتو هااکاهاز

زمانآنهاماندهاست.آمدیم،دیدیمتماامبودجاهایانآموزشاکدهصارمخریادوایان

ههاینقلیه اصداکاردم،گفاتمچیجهادا دمیشودومانمیدانیمکجادا دمی ود.بچ

ببینیدبچههامنمیخواهمبهشماکمککنم.شماهمهتانبچههاایخاوبیهساتید،فنای

هستید،زنمتکشید،میدانمکهنقو تانکفامنمیدهد.برایهمینممکناستکاه

خدایینکردهدستبهخالمبجنید.ماثالصافحهکاال فارضکنیادمایخواهیادعاوض

میآئیدبیرون،صفحهکالچیکهآنموقعمثالفرضکنیدپنجاههاجا توماانباود،کنید،

شمامیگوئیدصدوپنجاههجا تومان،دو وزبعدهمهمانآشوهمانکاسه.ایننشاان

میدهدکهاینجایکمشکلیاست.منازاینبهبعدمیخواهمکهشماخودتاانماشاین

ینصفحهکالچشخاراباسات،بسایا خاوبکاا پردازمایها اد ستکنید.یعنیماش

 ودیکصفحهکال میخرد،میآو د،توببند.پولت ابگیر.یاکخاردهایساتادندباه

همنگاهکردندوگفتندمایکنیرویمتخصصتریمیخواهیم.گفتمکاهخاوببرویاد
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اتجرباهایباود،آذ یبیاو ید. فتندویکاقاییبوداسمشیادم فتاهیاکاقاایبسایا ب

زبانهمبود،مردبسیا شایستهایبود.آو دندویادمنمیآیدکهچهمقدا نقو بارایش

نوشتم. اضیکنندهبود.این ابهصو ت وزمجدآو دمکهباالسراینهااباشادکاهماثال

جاابتوانندچهجو یموتو  ابیاو دندپایین،چهطو ید ستبکنناد.یاکنرکتایآن

افتاد.دیگرهیچکسآنجانمینشستتاموقعسارویسکاهبعادازظهارسارویسببارد،

صبحبرودسرویسبیاو د.بنابراین،شاروعکردنادباهتعمیارماشاینآالتو ناگزدنو

صندلیها اد ستکردن.

افزایشاتوبوسهایآموزشکدهوارائهخدماتبهساکنین

تههممااداشاتیم.اتوباوسشکساته اآو دیامآنجاا،چندتااتوبوسشکسعلیاکبر:

داخلش اخالیکردند،صندلیها ادادیمد ساتکردناد.بعادفرساتادمیکای امیادان

شوش،آنموقع.ششصدهجا تومانیکموتو سیصدودوخریاد.ناو.اتوباوسهاایآن

یمااناضاافهشاد.موقعسیصدودوبود.آو دیمنصبکردیم،یکاتوبوسبهاتوباوسها

همینگونهاتوبوسدوموسومزیادشد.بعدیاکاتوباوسناوبارایمااخریدناد.ساازمان

مدیریتوبرنامه یجی.اتوبوسهایمامرتبزیادشد.اتوبوسکهزیاادمایشاد فاتو

 آمدافرادیهمکهآنجانشستهبودندباهشاهرکارج،چاونزنهایشاانبارایخریادباه

فتند،میآمدند،بچههایشانمد سهداشتندوغیارهوغیاره،یاکمقادا یشهرکرجمی 

تسهیلشد.

پس،یکچنینخدماتیهممیدادید.نوروزی:

تهیهآمبوالنسبرایآموزشکده

بله.بله.بعدپشتسرشدادمآمبوالنسبرایشاند ستکردناد.باههماینعلیاکبر:

آنموقاعاکثارافاولکسواگانهاایزمااننحوآمبوالنسد ستکردند.آمبوالنسهای

قدیمبود.بهبچههاگفتمتحقیقکنیدد اینمراکاجآموزشایکجاایاکفاولکسواگان

شکستهوکهنهبهعنوانفروشیپیدامیشود.یک اننادهایداشاتیمباهنااماوجاانیآماد

 .گفتیکید مشهداست.گفاتممایفروشاند؟گفاتنمایدانام.گفاتمبرویادبیاو یاد
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اش اگرفتیمکهآن اتحویلمابدهند،چاوند هارناالازنظارادا یبایادانتقاالنامه

دا اییصو تمیگرفت.آن اتحویلمادادندوآو دیمشوبچهها یختندبهجانشو

جاهااایشکسااتهاش اد سااتکردنااد، نااگکردنااد،یااکموتااو فااولکسنااو ویااش

 آنجااوگقتایمیاکآمباوالنسچاهچیجهااییدا د؟گذاشتیم.بعدیکپرستا آو دیام

آنها اهمهدادیمد ستکردندد قسمتآهنگریوجوشکا یخودمانواینطاو ی

 اهافتاد.آن اگذاشتیمآنجا.

استقرارپزشکدرآموزشکده

اینهاقبلازاینکهمنآنپجشکعراقی ابیاو م،اتفا افتاد.علیاکبر:

پسد آموزشکدهپجشکهممستقرکردید.:نوروزی

بله.علیاکبر:

چگونهاینکا  اانجامدادید؟نوروزی:

گیریپجشکد آموزشکده،یکپجشکعراقاید کارجباودبرایبهکا علیاکبر:

کهازچندسالپیشد ایرانساکنبودوهمسرایرانیداشات.مانبارایامتحاانچناد ا

کا شخوباستیابد.وقتیمطمرنشدمکاهکاا شخاوباسات،وا دفرستادمتاببینم

مذاکرهشدموبهایشانگفتمکهشمابابتهرویجیتبرگهایازدفترچهفردبیماا اعاماز

گیری.عالوهبراین،ن اازبیمهمیآاینکهکا مندباشدیادانشجو اجدامیکنیوپول

ابهشمامیپردازم.ایشانپولیازمانگرفتوبههمانبرگهبهازاءهربیما هممنمبلغی 

دفترچه ضایتداد.پسازاینتوافقفضایی ابارایاساتقرا ایشااند آموزشاکدهمهیاا

ها.آمدبرایبچهکردیموآنهمشروعبهکا کرد.اینپجشکعراقیبعدازظهرهامی

پذیرشدانشجوازمیانکشاورززادگان

یکتحولیکهماایجادکردیمد پذیرشآموزشاینجاباودکاهد ساتر:علیاکب

بودکهماازطریقکنکو سراسریدانشجومیگیریم،ولیگفتیمکهبایدمصانبهکنیم.

یعنیچندبرابرظرفیتبگیریدوغربالکنید.نوروزی:
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هایتبریجواصفهانبله.د مصانبهبچههایتهران اما دمیکردیم.بچهعلیاکبر:

وشهرهایبج گ اقبولنمیکردیم.میگفتیمکهاینهابایدکشاو زباشند.اوالدسات

هایشان انگاهمیکردیمکهکشاو زباشند.بعدشهمآنجااماثالکسایکاهمتخصاص

برنجبود،گندمبود،ذ تبود،آو دهبودمود مصانبهمیپرسیدیمکهبچهکجاهساتی،

فتمثالبچهمینودشتهستم.میگفتیمچیمیکا ید؟میگفتاین امیکاا یم،میگ

این امیکا یم،این امیکا یم.بعدآنبچههاییکاهتخصاصشاانباود،ساروالمای

کردندکهآیاایند این ابطهدا دنرمد ستمایزنادیااغلا .وقتایتشاخیصمای

پذیرفتهمیشد.دادیمکهاینواقعابچهکشاو زاست،

البتهآنموقعیکفشا هایدیگریهمبهماوا دمیشدکهآقااین ابپذیریدکهمان

اهمیتینمیدادم. وزبودکهاینمیآمد،آنمیآمد،نامهمیآو د.نتایازنماینادگان

مجلسنامهمیآو دندکهمنبراینمایندهمجلسپاس مینوشتمکهآیابهنظرشمابچاه

ایکهد تهرانفر بینبیلچهوبیل انمیداند،بایستید اینجاباشدیاابچاهایکاهاز

فالن وستایکرمانآمدهوسیهچردهاستوتماممثالفوتوفانپساتهوپساتهکاا ی ا

میداند.اگرنظرشماایناست،لطفاکتبابهمناعالمکنید،منکسای اکاهشامامعرفای

میپذیرم.خوبآنهمهرگجاینکا  انمیکرد.کردهاید،

خودتان آساجوابمیدادید؟نوروزی:

بله.باخ خودمنامهمینوشتم.خبپسبچههاهمهکشاو زبودند،دیگر.علیاکبر:

ایجادانگیزهدردانشجویانجهتتعمیرتراکتورهایشکسته

 شاتهآبیاا یداشاتیم،یاک شاتهمایک شتهماشینآالتداشاتیم،یاکعلیاکبر:

تولیداتگیاهی.آمدیمبهبچههاایماشاینآالتگفتایمکاهباهچهاا نفارساهنفاریاک

دستگاهتراکتو میدهیم.مثلمدلدانشکدهپجشاکیکاهد هاردانشاکدهپجشاکییاک

جسدمیدهندکهطرمتشریحکند.بعادتراکتاو شکساتههاا اازجاهاایمختلافمای

میآو دیم،می یختیمآنجا.یکفضایی اهمد نظرگرفتهبودیم،تراکتو خریدیمو

شکستهها ابچههاباتریلیمی فتند،میآو دندومی یختندآنجا.گفتممادوتاکاا 
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کنیم.یاامکانزندهکردنتراکتو است،یعنیقطعاتایان اباجنیم ویآنوقطعااتمی

چونبعضیهایشانفق یکچیجیمیخواساتند.ماثالفارضکنیادآن ابجنیم ویاین.

میللنگشخراببودومیللنگد تراکتو دیگرساالمباود.نااالآنماثالفارضکنیاد

 ینگپیستونشخراببود.جابهجاکنید،استا تزدید،اینقد مالشما.

ازچهطریقیپولبهدانشجوهامیدادید؟نوروزی:

خبماتراکتو  امیفروختیموبعدپولش ابهدانشجوهامیدادیام.خابعلیاکبر:

آنهایی اکهخودمانالزمداشتیم،برمیداشتیم.مثالآنجادوسهتاتراکتو بود. وزی

کهمن فتم،هفده،هجدهتاتراکتو ماآنجاداشتیم.ناالمنآما شیاادمنیسات،چاون

شتهاست.بنابراین،دانشجوهاافتادندبهجاناینتراکتو ها.خیلیوقتازآنسالهاگذ

ایجادبرشازتراکتورهاباارههایدستی

بعددیدیمکهبعضیهایشانواقعاد ستنمیشود.آنموقاعبارشاناواعوعلیاکبر:

اقسامتراکتو ها اازایتالیامیآو دند.برشمقطعیاش ا.مند دانشگاهفنیپاراگکاه

د سمیخواندم،وقتیمی فتمدانشکدهمکانیکد هر اهروییجلاویپلاههااازیاک

ساختمانچها طبقهکهبود،برشیکسریازوسایل اگذاشتهبودند.مثالبرشاتومبیل،

برشلوکوموتیو،برشمثالموتو هواپیما.بنابراین،ایندانشاجویمکانیاککاهد عارض

 ود،پایینمیآید،باالمای ود،پاایینمایایادایانقاد چشامشپنجسالدا دباالمی

خو دهبهاینکهناالاگردانشجویخوبیازنظرترو ینباشدازنظرعملیمیفهمادکاه

مثالفرضکنید ابطهبینپیستونو ینگومیللنگوشافتوغیارهوغیارهچاهشاکلی

وپاپچیاست.ایند ذهنمبود.بهایناست.یاتاقانیعنیچی.شمعچیکا میکند،س

هاگفتمکهبرشبدهید.باهمانا ههاایدساتی.چنادتااتراکتاو  اماابارشدادیام.آن

جاهاییکهامکانپذیربود.یکیش اگذاشتمد یکآکوا یاوموسا آموزشاکده.مان

نمیدانماآلناستیانیست.یکگلدانیبود.

بلهاست.نوروزی:

بعدیککمباینشکساتهکاهچنادینساالهماینطاو افتاادهباودوکسایکبر:علیا

هماهمیتینمیداد،یکقسمتهاییازآن ابازکردم،گذاشاتمجلاوآمفایترااتر.شان
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 یجیکردمخیلیخوشگل، نگکردمکهیکدانشجوببیندکهداخلیککمبااینچاه

خبراست.

اعزامدانشجویانبهمراکزمختلف

اصالمنبرایچیاتوبوسمیخواستم؟آیافق براییاکایاابوذهاابیاکبر:عل

بود؟نه.برایاینکهمنبچهها اسوا میکردم،میبردممؤسسهاستاندا د.میبردمبااغ

تحقیقاتیگردو،میبردمنمیدانممرکجتحقیقاتزیتون،میبردممرکجمرکباات امسار.

ید،متوجهمیشودکهمرکجتحقیقاتیعنیچی.چاهکاا یدا دضمناینکهدا دمیبین

اینجاها امیدهدکهنتایجشبایدبهدستکشاو زبرسد.

اعزامدانشجویانماشینآالتبهمراکزعمدهجهتکارآموزی

بعدآمدمچهکا کردم،آمدمیکصحبتیکردمباماشینساازیتبریاج،بااعلیاکبر:

نآالتساانگینوزا تکشاااو زیوبچااههااایماشااینآالت امرودشاات،مرکااجماشاای

فرستادمآنجاکا آموزی.هجینهشان اهممیدادیم.نمیدانمیکمااهباود،چاهمادت

بود.مثالیکماهمی فتندتبریج،یکمااهمای فتنادمرودشاتوماشایناالتسانگین ا

ابگویماینطو ی،اینطاو ی.دیدهبودند.خبترو ید ستاست.منچهقد بهاینه

دنبالهبندایناست،یاآنیکیآناست.اینها امهندسپا یامیگفتکاهآقااماثالماا

اولدنبالهبنددا یم.ایناست،ایناست،ایناست.هرکدامکا شانایناست،ایناسات،

نند.خبدو ههاایایناست.اینها ایادشانمیدادیمولید عملبایستیساخت اببی

خیلیخوبیبود.اینهااآلنهمهشانسرکا هستندوبعضیهایشاانکاهد اساتانگایالن

هسااتندجااجءبهتاارینتکنسااینهاااهسااتند.چندتاشااان فتناادبااهمرکااجنیشااکرآنجااا وی

ها وستترهاکا میکردند،کهیکیشاناینجااساتادآموزشاکدهکشااو زیاساتو

منمیآید.گاهیاوقاتپیش

بهرهگیریازمهندسینخاکوآببرایتدریسدرآموزشکده

بعدآمدیمساراغبچاههاایآبیاا ی.د مهندسایخااکوآبمانگشاتمعلیاکبر:

برترینمهندسین اکهخیلیخوبباکامپیوترتسطیحیادمیدادند،نقشاهباردا یونقشاه



 009                                                                                    ها          بخش نخست / مصاحبه

 
 

جتادو بیننقشهبردا یهمکاهژاپنایباود،کشییادمیدادند،ازآنجاآو دم.چها پن

د ستاآلننضو ذهنندا مازکجاتهیهکردم.بهایانهاامایدادیاموتاامساائلنقشاه

بردا یونقشهکشیوزهکشیوتسطح ابااینچیجهاآموزشمیدادیام.بارایایانهاا

رایشاان اهانادازیواندد سیاش اگذاشتهبودم،همنظریوهمعملی.ایانهاا ابا

کردیم.

برداشتمحصولباغاتآموزشکدهتوسطخانوادهکارکنانواولویتفروش

محصولبهایشان

د تولیداتکشاو زیهمزمینهاییکهتحتپوششگوجهفرنگیوغیرهعلیاکبر:

ببودواینبچههاآنجاتمرینمیکردند،ماد آمداینزمینها امی یختایمباهنساا

گرداندندکاهیاکمانوزا تکشاو زی.طبقتبصرههفتادوپنجمقدا یش ابهمابرمی

مقدا یش امیدادمبهدانشجوها.د بحثهایباغیخوبآنجاچندهکتا انگو باود،

اجاا ههاا اکاالًگالبیبود،نمیدانمگایالسباود،آلباالوباود.ساالهاایقبالازمااآن

دهام.باهنساابدا خیلایجا تومان.منکهآمدمگفتمدیگراجا هنمایدادندششصدهمی

کنایم،خارابدانستمد ایانجاهاانقاشدا د.گفاتآقااضار مایبرخو د،چونمنمی

باهتاودساتو شود،بعدمانجاوابوزا تکشااو زی اچایبادهم.گفاتممانکتباًامی

.د نها خو یبهکا گرهااگفاتمکاههابامناستدهمکهازاینبهبعدمسرولیتباغمی

هایتان ابیاو یدبهازاءهارجعباهگایالسایانخواهیمگیالسبرداشتکنیم.زنوبچهمی

هایمشکینآباادودهم.خوبآنهاهمکا گربودند.مالهمانطرمقد بهتانپولمی

آو دندومحصاول ایهایشانکهقابلیتکا کردنداشتند،مهابودند.زنوبچهآنطرم

کردیم.یکفردآذ یزبانبودکهاسامشخااطرمنیسات،مانایان اصابحبرداشتمی

گفتمبروببینگیالسکیلوچنداسات،گالبایکیلاوچناداسات.فرستادمشمیدان.میمی

گفاتگایالسآمادمایمایآلبالوکیلوچنداست،انگو کیلوچناداساتوبرگارد.ماثالً

ها ابیاو یداینجاا،اولکا منادهاگفتمخوبگیالسهتومان،آنموقع.میکیلوییپانجد

هاا.دادمبهآندادیم،کیلوییپنجتومان.اولمیوکا گرها.بههرکسنفرییککیلومی

خواساتندبااایستادندقشنگ،هرچهکاهمایآمدندصفمیهاقبلازاینکهبروند،میاین
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فاروختیموپاولفرستادیممیدانبهقیمت وزمای،مابقی امیخریدندیکسومقیمتمی

 یختیمبهنسابوزا تکشاو زی.اینفرایندیبودکاهد تابساتاند ماو دتماام امی

دادیم.ضمناینکهیکسردخانهصفرتاپنجهمآنجاساختههایخودمانانجاممیمیوه

سردکنندهاشهمهازکا افتادهبودکهمیاوههاابودیم.یعنیازقبلبود،منتهیسیستمهای

 اآنجانگهدا یمیکردیم.یکسریسیبوازاینقبیلمیوههاکهقابلانبا دا یبود

آنجامیگذاشتیمبرایزمستانبچههاکههمراهباغذایشانمابایدنداقلیاکسایبباه

هاا اآنجاانگاهمایداشاتیم.شانبدهیم.یکسردخانهزیرصفرهمداشتیمکهگوشات

خاابآنموقااعماانیااادمنماایآیاادچناادینمیلیااونبااهنسااابوزا تکشاااو زی

 یختیم.می

بهاینترتیب،آننگرانینسابدا منتفیشد.د ستاست؟نوروزی:

نگرانیاوکهبود.چوننقونساابخاودش اازآنکسایکاهزماین اعلیاکبر:

ولیخبمنسعیمیکردمیکجو یبرایشجبرانکنم.اجا هکردهبود،میگرفت.

میخواهمبپرسمد آمدباغهانسبتبه ویهقبلیکهاجا هبود،بیشترشدیاانوروزی:

کمترشد؟

رفاهبیشترکارکنان

د آمدخیلیبیشترشد.دهپانجدهبرابرشد.ضمناینکهدهپانجدهبرابرشاد،علیاکبر:

ههایکا گرهایماپولمیگرفتندود ضمند یخچالخاناههااهماهبسیا یازخانواد

چیجپیدامیشد.باالخرهگیالس اآنهابا میآو دند،سیب اآنهااباا مایآو دناد.

مجبو نبودبرودازبیرونبخرد.بعدشآمدیمسراغدامپرو ی.گفتندنمایشاودووزا ت

وزا تکشااو زینیسات.گفاتممایخاواهمباهجهاداجازهنمیدهادودامپارو یماال

دانشجوهاشیربدهم.اگرمسرولینتغذیهوزا تعلومیاوزا تکشاو زیمایگوینادکاه

دانشجونبایدصبحشیربخو د،خابمانهامنمایدهام.ولایمحای شابانه وزیاسات.

یونجاه اخالصهگاوها اچندتازیادکردیموبعدهمینجو یمرتبزیادشد،زیادشد،

خریاادیم.بعاادمرغاادا ی ا اهانااداختیم.ماارغا زانبااهشااانماایدادیاام.بااهشااانماای
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اشکهاضافهبود امیبردیمبازا .یکآقاییهمبودمسرولزنبو عسلفروختیم،بقیهمی

فااروختیم.عساال اآو د.منتهاایعساال انماایبااودکااهکناادوها اماایبااردطالقااانوماای

هایکوچکوبهطو تساویبینکا مندهامجانااتوزیاعمایکاردیم.شیشه یختیمتومی

ولیشیر انمیفروختیم.هرکا گریوکا مندیکهججءمابودویکقسمتیازسازمان

تاتد هفتهناالنضو ذهنندا مخداشاهداستپنجتادهلیتریکهمچینچیجیباود

دادیمباهشاان. ایگاانهیعنیشیرخوببود،میشیرازمامیگرفت.شیریکهچرانشد

میدادیم.دبهها امیآو دندومیگرفتند.خبناالشمانسابکنیدکهکا مندهاچاه

جو کا میکردند.ماقرا دادبستهبودیمباچندتاازاینشهردا یهاوگلباهشاانمای

مدمیدادمبهبچههایباغباانی.البتاهفروختیم.بعدازتبصرههفتادوپنجبقیهاشکهمیآ

ماهمهاش اکهبهآنهانمیدادیم،یکقسمتش اهامخارجآموزشاکدهمایکاردیم.

ها امااینجو ید ستکردیم.چونباالخرهکالس

اقداماتعمرانیورفاهیدرسطحآموزشکده

م.تخاتهاایناوبعدایکبودجهایآمد،ماخوابگااههاا اخارابکاردیعلیاکبر:

خریدیم،تشکهاینوخریدیم.آننمامیکهاآلناستوتاباالکاشیاستوتوالتهاا

 اهمهماد ستکردیم.سیساتمگرماازایی اباهطاو کالکنادیمودوباا هلولاهکشای

باود.1کردیم.آنجایکساختماندایرهایشکلیبودکهظاهرازمانهایقدیمکتابخاناه

هها.منآنجا انمازخانهکردم.منآمدمگفاتمکاهاکثارایانهاابچاههاایجلوخوابگا

 وستاییهستند.منیادماستوقتیبچهبودیمومیخواساتیمکتااببخاوانیم،اکثارادمار

میخوابیدیم،پاهایمان اهمبلندمیکردیم.اینازمیجوصندلیخوشاشنمایآیاد.مان

صندلیببرم.میبرم،یکیدوتامیبرم،ولاید هارناالکهنمیتوانمتوخوابگاهمیجو

کا د ستینیست.آمدمد محلستادمرکجیآنجاایاکمحالبج گایباود،آنجاا ا

کردمکتابخانهوساختماندایرهایشکل اکردممساجد.شاوفاژش اد ساتکاردم،

 ____________________________ 
 ساختمان مورد اشاره در سال های قبل از انقالب رستوران بود. -1
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اشبهاامای فتناددادم نگکردند،تمیجکردند،موکتزیرش اعوضکردند.بچهه

آنجانمازمیخواندند،بعدهمانجاد ازمیکشیدند،لممیدادند،د سمایخواندناد.

خبآخرنمیشودهمهچیجبچهها ایکدفعاهعاوضکارد.تاانااالماثالد خاناهات

نشستی ویزمیند سمیخوانی،ناالبگوییمبلندشوبشاین ویصاندلی.نمایشاود،

ناصالاعتقادیندا م.منمیگویمهرچیجیاولبایدباومیساازیبشاود،چنینچیجیم

بعدیواشیواشتغییرکند.کتابخانه اد ستکردم،آنجا اهمد ساتکاردم.یاک

سلفسرویسهمیادماستبهمبلغنهصدهجا تومانآنموقعدادمسااختند.یاکسالف

ایدانشجوهابود.ی سازآنجاافتاادهسرویسساختیمبرایکا مندها،سمتچپشهمبر

بودوبچههاتابستانآبگرممیخو دناد.خاببابااهماتکنیاد،ایان اد ساتکنیاد.

آخرسربهکا پردازگفتمبروبگردیکنفر اپیداکنوبیا .ی سااز اد ساتکاردیم،

شان.بااالخرهیاکبچههامیآمدندقشنگی  ابرمیداشتندومی یختندداخلنوشابه

ساماندهیبهآشپجخانهدادیم.گوشتبچهها اماازوزا تعلومسهمیهداشتیم،ولیخب

اگرکممیآو دیمیکیازگاوها اکهیکخردهپیربود،یکصو تجلسهد ستمی

کردیموذبحمیکردیم.هفتهاییک وزکباببهشانمیدادیام.شابهااییکاهغاذا

بهکا گرهامیگفتیمقابلمهبیاو یدوغذابرایخانهتانببرید.زیادمیآمد

افرادیکهد آنجاد خانههابودند،اولکا یکهبودبایدخاانوادههاایایانهاا ا

کنترلمیکردیم،چونگاهیاوقاتبهخصوصپنجشنبهجمعههاامهماانداشاتندومای

دبادانشاجوها.آنهاا اسااماندهیکاردیم.آمدندداخلمحوطهود گیریپیدامیکردن

وقتیوا دآموزشکدهمیشویدسمتچپتانیکسریاتا وسالنبودکاهآنجااهاا

مهمانهامیآمدندوکرایهمیدادندباهماا.یخچاالبارایهماهشاانخریادیم،تمیجشاان

هااآنجااکردیمتختهایشان اد ستکردیمکهدو ههاییکهبرگجا میشد،مهمان

میخوابیدندوهجینههایش اهمپرداختمیکردند.بعادآمفایترااترآنجاا اد سات

کردیمبهکمکآقایدکترکالنتری.یکآمفیتراتربج گبودکههفتصدنفریبودکاه

خودشیعنیوزا تکشاو زیبعدابازسازیکرد.آنوس آبنماد ستکردیم.لبااس

وساماندادیم.بعدسلمانید ستکردیم.یکآقایمعلمیباودکاههاینگهبانها اسر
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د دبستانید سمیدادکهپسربراد منآنجاظاهراشاگردبود.ایانسارکاالسبارای

بچههاصحبتکردهبودکهمند اصلآ ایشگرهستم.منخابد سمایدهامدیگار.

یبسیا بسیا شیکوتمیجباآئینهمنازشخواهشکردمبیایداینجاویکآ ایشگاهنقل

وماشینوهرچهخواستهبودبرایشتهیهکردیم،بعدازظهرهامیآمدآنجااوساربچاه

ها ااصال میکرد.یادمنیستیکتومان،پانجده یالمیگرفت.هرچهکهازبچاههاا

باگاریاکمیگرفتمالخودشبود.مافق جاد اختیاا شگذاشاتهباودیم.ولایخا

دانشجومیخواستبرودبیرونومثالآنموقعبرایاصال سرشبایدپنجتومانمیداد،

اینجابااینقیمتاصال میکرد.دیگارکا منادهامایآمدناد،دانشاجوهامایآمدناد.

کا شخوببود.بعدازظهربچهها اباسرویسمیبردیمکرجوبعدبرمیگشتند.

نیروهایوزا تنیروکهگاهیاوقاتمشکلبرقیپایشمایآماد،مایانیانااگرمثال

آمدند،مثالبرایتعمیراتکلسیستمانتقالانرژیوازاینقبیل،منناها شان امایدادم.

بنابراینتامایکمشکلیپیدامیکردیم،فو یمیآمدند.

حمایتازاقشارضعیفآموزشکده

یم.منخاطرماستکهیک وزصبح فتهبودموزا تنانوایید ستکردعلیاکبر:

کشاو زی،ساعتهشتونیم سیدمباهآموزشاکدهدیادمیاککاا گریدا ددمد  ا

میکند.دیدمپیراهنشپا هاست. فتمگفتمکهچراپیراهنتپا هاست؟گفتکهمان ا

را؟گفتیکعددلاواشزدند.گفتمکیتو ازده؟گفتد نانواییمن ازدند.گفتمچ

سوختهبهمندادند،منگفتماینسوختهاست.آنهاهام یختنادسارمان. فاتمناانوایی.

گفتدکترنوکرتم.گفتمنمیشود.مناآلندوید،می انندهمنآقایاوجانیدنبالمنمی

امبلنادشادهاسات. فاتموآنپساریکاهایان ازدهباود،دساتآن گجنوبشهری

تمپشتسرشوکشیدمازبغلتنو انداختماینطرموگفتمولدچماوشایانهماهاندخ

بریادفروشاید،ساهمیهماا امایبریدبیرونمای ویدومیآ د ادا یدازاینجاکشمی

زنیاد.پیاراهنش اپاا هفروشاید،نااالماردم اباهخااطریاکداناهلاواشمایبیرونمای

تعطیل.بیرونشکردم. فتمبایکنانواییبیرونقرا دادبستم،کنی.کنید.توبیجامیمی
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هابربریمایآو دیام،ظهارهامهماینطاو .یاکمادتیوچناد وزیهابرایبچهصبح

گذشت،صانبنانواییآمدوبهالتماسافتادکهغلا کاردم،مانایانکاا گر ابیارون

باریبیارونیلواشازآنجاامایدانمتوشببهشبکلکنم.گفتمآقاجانمنکهمیمی

کنی،سهمیهآ دما ا.آخر ویات اکامکاندیگار.نانادانیتاوایانجاسات.پخشمی

خالصهباوساطتچندنفردیگرازآنگنادههااکاهظااهراباابعضایهااجیاکوپیکای

داشتند،طرمبرگشت.ولیخبازآنبهبعددیگرنانواییمابهترشد.

کاالبهکارکناندادنسبد

یکیازکا هاییکهمنآنجاکاردموظااهرامعتارضشادندوگفاتممانعلیاکبر:

مسرولیتش اقبولمیکنم،سبدکاالباود.اولآمادمباهبچاههاایآموزشاکدهدادم.بعاد

دیدمکهبچههایآنطرم،معاونتآموزشهمهساتند.خابچاهکاا کنایم،باهآنهاا

تضادایجادمیشود.همانکا پرداز اپولمیدادم،مایگفاتمباروندهیم،نمیشودکه.

شمالمثالچها تنبرنجبخر،ماهیبخر.بروکردستاننخودولوبیابخر.میدانستمکجاها

ا زاناست.قوطیهای وغننباتیپنجکیلویی امستقیماازکا خانهمیخریادیم.خمیار

 وغن،ماهی.گوشتنبود.چونگوشات انمایتوانساتیم.دندان،عدس،لپه،لوبیا،برنج،

وقتیبچههااینها امیآو دند،تقسیممیکاردیمد کیساههاایمسااویواعاالممای

کردیم،همهمیآمدندد صفواینسبدکاال امیگرفتند.یعنیمیخواهمبگویمکاه

نیستانجامشبدهد.بعدبهماناولینسبدکاالآنجافدرمگرفتکهاآلندولتنتیقاد 

گفتندکهخبهجینهاشچیمیشود؟کلهجینهاشمنیادممیآیدچها یاپنجمیلیاون

تومانمیشد.چونمامی فتیمازجایا زانمیخریادیم.بعاددیاوانمحاساباتآمادو

قاانونگفتمکهفاکتو هایش امیدهمومشکلیپیشنمیآید،نگراننباشید.گفتآخر

بندندا د، دیفندا د،فالنندا د.گفتمشمابیاییدبگیرید.برایشبنادو دیافد سات

کنید.مشکلیهمالحمدا...پیشنیامد.
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بهرهگیریازنیروهایفنیدرآموزشدانشجوها

ازتبریجبرایبچههایکماشینتراشخریدیم.یکآقاایاشاکانیباودآنعلیاکبر:

یبود.کا اینبابابیچا هطو یشدهبودکهفاالنخاناهکاهلولاهاشگرفتاهجا،مسرولفن

بود،این اصدامیزدند.آخرصدایشکردمگفتمباباکا توکهایننیست.تویاکفارد

فنیهستی.شمابایدبادانشجوکا کنی.بایادجوشاکا ییااددانشاجوبادهی،تاراشیااد

 فتمیکسولهبج گآنتهآموزشاکدهبارایشد ساتدانشجوبدهی،اینکا  ابکنی.

کردیم.بعدیکماشینتراشازتبریجخریدیم،آو دیم.یکسریوسایلدیگرخریادیم.

این ابردیمآنجاوگفتیمازاینبهبعدتوفق بادانشجوبایدکاا کنای.خالصاهخیلای

خوشحالشدکهمانداقلیکشأنکا یبهشدادیم.

شیرینیبهصورتروزانهدرواحدهاتوزیع

هر وزیهمیکجعبهشیرینیبراییاکوانادمایفرساتادم.ماثالاماروزعلیاکبر:

براینقلیهمیفرستادم،فردابرایآشپجخانه،پسفردابرایماشایناالت،پساینفاردابارای

یعنایماند دامپرو ی، وزبعدشبرایبچههایامو ادا یونسابدا یوغیرهوغیره.

فکرشماهستم،دوستتاندا م.اگرهمکسیماری مایشادماثالدانشاجوهاماری مای

شدند،هجینههایشاناگرالزمبود اخودمانمیدادیم.

پرهیزازپشتمیزنشینی

مناصالپشتمیجمنمینشساتمودائمااد ساطحمرکاجد ناالسرکشایعلیاکبر:

وییکبرگکاغذمینوشتموباهمیاجممایچساباندمتاابودمومشکالت امیدیدم 

همیشهد معرضدیدمباشدووقتیکهآنمشکلنلمیشاد،آنبرگاه امایاناداختم

منیادممیآیدیک وزیکیازمهندسینساعتنهآمدهبود،مان امایخواسات.دو .

آشاپجخانه.آمادباهبهشگفتندکهد نقلیهاسات.آمادباهنقلیاه،بهاشگفتناد، فاتباه

آالت،گفتاهبودناد،دامپارو یآالتاست.آمدهبودبهماشاینآشپجخانه،گفتندد ماشین

است.آمدهبوددامپرو ی،گفتهبودند فاتباهآزمایشاگاه.آمادهباودآزمایشاگاه،گفتاه

بودندهمیناآلن فتبهقسمتادا ی.آمدهبودباهقسامتاماو ادا ی،گفتاهبودنادکاه
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هااتکهیکسربهنانواییبجند.آمدهبودنانوایی،گفتهبودندد باغاستکهببیندبچه ف

دادیم.خالصهیازدهصابحباهمانهامیکنندیانه.چونماهرس ایادبچهدا ندهرسمی

ایساتادینشینم.بایادمای سید.بعدگفتآقایدکتر.گفتمکوفت.توکهمیدانیمننمی

دیدی.خالصهکا ش اانجامدادم.منظو مایناستکههارکاا یوس خیابانمن امی

کا  یشاهزنادگیاسات.هاید س ا.کردم.نتیکالس اهرقسمتی امنسرکشیمی

نشیند،چها تاو قه اآید،الکیآنجامیمننمیدانممثالآنآقایمدیریکهصبحمی

بعدپامیشود،شبمی ودخانهاش انتاست؟ انتنیست.باهخاداامضامیکندو

مندهشبمی سیدمخانه.هفت،هفتونیمصبحمنسرکا بودمتادهشب.

عدمبهرهمندیازمنازلسازمانی

منجلتانازمنازلسازمانینبود؟نوروزی:

آنجااکرایاهکارده1 نه.منبیرونمینشستم،یاکجاایی اد فاازچهااعلیاکبر:

ام اواقعاد آنمدتآنجاگذاشتم.هیچوقتهیچایبودم،اجا همیدادم.همهزندگی

دادم.اگاردادم،واممایبرایخودمبرنداشتم.مناضافهکا یبههمهمیدادم.تشویقیمی

کسیزنشمری بود،بچهاشمری بود،کمکشمایکاردم.البتاههماهایانهاا اآن

 آمدهامیدادم.د

پیگیریحضوردانشجویاندرسرکالس

یادماستکهیک وز فتمبهخوابگاهودیدمدوسهنفارخوابناد.بلندشاانعلیاکبر:

دانایایانکردمگفتممریضید؟گفتندنه.گفتماینجاخانهخالاهاسات؟ماردنساابیمای

کنیکهآندهند.تواگرفکرمییالمپیکهباالیسرتو وشناست،مردمدا ندمالیاتم

کنی.اینمالیاتازنقاو کا منادهایدهد،اشتباهمیگردنکلفتباالییدا دمالیاتمی

دهناد،بدبختاست،کشاو زهااست.غیرهوغیرهاستکهاینجابهتویاکناهاا یمای

کنناد.سارمامایکنند،گرمایت ادهند.سرمایت اگرمامیدهند،شامیمیایمیصبحانه

 ____________________________ 
 فاز چهار مهرشهر کرج -1
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آنوقتتوگرفتیاینجاخوابیدی،بهجاایایانکاهسارکاالسباشای.بلنادشاوببیانم.

بلندشانکردم،تنبیهشانکردم.گفاتماگاریاکباا دیگارایانکاا  ابکنیاد،اخراجتاان

کنم.برگردیدبروید.شاماخودتاانآمدیادایانجاا،مااکاهناماهفادایتشاومبرایتاانمی

ه.نفرستادیمک

تهیهماشینحساببرایدانشجویانوآموزشایشان

نتیماشیننسابتان اهممنخریدم.یعنیمانیاادماساتکاهنجدیاکعلیاکبر:

هشتصد،نهصدتاماشیننسابخریدمبههرکدامیکیدادم.بعدیککالسهمگذاشتم

یدانام،هشتصادتوماان،بههمهشانیاددادم.چوناکثرشان وستاییبودند.ماهیانههمنم

هجا تومانیاهجا ودویستتومانبههرکداممیدادیمکهیکمقادا یمشاکلآفارین

بود،بهخاطراینکهگاهیاوقاتوزا تکشاو زیقاد بهتأمینشنبود.

بازدیدکارشناسانبانکجهانیوایجادزمینهبرایجذبدانشجویخارجی

ددفعهآمدندآنجاابارایبازدیاد.بسایا بسایا خرساندازبانکجهانیچنعلیاکبر:

بودند.باخودشاندیلماجآو دهبودند.مترجمآو دهبودند.ولیخبمنخاودمانگلیسای

تسل داشتم،باهاشانصحبتمیکردم.بهمنپیشنهادکردندکهاگرماترتیبیبادهیمکاه

ایش ابادهیم.کاهدیگارباهمانشمادانشجویخا جیبگیرید،قبولمیکنیاد،هجیناهها

مانبدهنادنخو دومنوقتیازآنجاآمدمقرا بودیکسریدانشجویخا جیهامباه

کهبیایندآنجا.چوندو هها اکاهدیاد،مخصوصااد ماشاینآالتکشااو زی.وقتای

برشهایی اکهماآنجاد ستکردهبودیم،دید.گفتاینها اشماباادساتد سات

دید؟گفتمباهمینا هکهشمامیبینید،بچههاد ستکردند.اصالایستادهبود،مان اکر

نگاهمیکرد.قسمتنشرهشناسیما ادیدهبودوسایرامکاناتعلمیآنجا ادیدهبود

ودیدهبودکهماواقعابیشتراهمیتبهعملمیدهیم.

تجهیزآزمایشگاههاوایجادهرباریوم

ازدیادگاهعلمای،چاونهماهآنچیاجیکاهگفاتمعملایباود،مانیاکاکبر:علی

آزمایشگاهخاکشناسیآنجا اهانداختموپیا متر،کونداکتومتروبسایا یچیجهاای
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دیگرکهبچههایخاکشناسایبایادبدانناد،آنجااقارا دادم.یاکآزمایشاگاهنشاره

ودادمآنجعبههااییکاهباهاصاطال بارایشناسیآنجا اهانداختم.اصالنجا آو دم

نشاندادننشراتد مرانلدگردیسیشانوغیرهالزماست اسااخت.ایانهااهماه ا

مرتبکردموآنجاگذاشتم.یکدکترمعصومیباودازمؤسساهتحقیقااتجنگالهااو

یومباهمراتعمیآمدآنجاگیاهشناسید سمیداد،ازایشانخواهشکردمیاکهرباا 

مابدهد.بنابراین،باکمکایشانازآنگیاهانآفریقااییوآسایاییکاهایشااند مؤسساه

جنگلهااضافهداشت،هربا یومآموزشکده اایجادکردم.واقعابهماکمککردومناز

ایشانممنونم.

بهرهگیریازظرفیتهایآموزشیوزارتکشاورزی

یسیساتمقطارهای اآنجاا اهاناداختم.بعادهامباکمکمهندسیز اعاعلیاکبر:

موتو آنقسمتنرکتدهنده ادزدیدند،بردند،ولیخابباهیاکنحاویمجاددا اه

انداختیم.ازاصال بذ یاکآقاایدکتاریکاهتخصصاش ویداناههاای وغنایباود،

یبکا نادوآو دمآنجاوبهبچههایادمیدادکهچهجاو یآبیاا یکنناد،باادامزمینا

سیستمهایمد نکشاو زی اچونخودشآلماند سخواندهباودوآدمبسایا وا دی

بود،خوببودبهبچههایادمیداد.بعدنقالجنمهاش اهمسرموعدبهشمایدادیام.

بهتریناستادهایگیاهشناسی اآو دم،بهتریناساتادهایمیکروبیولاوژی امایآو دیام.

ترآهونمنشقا  شناسیباهبچاههااد سمایداد.مانخاودمفیجیاکوخودآقایدک

ازدوسهتاازمهندسینمنجملهخودآقاایمهنادسطهماسابیشیمیبهبچههامیگفتم.

چون شتهاشباغبانیبودخواهشمیکردیمکهمثالفرضکنیادیاک وزآنکا هاای

د زمینهاینکههرس اچاهجاو یانجاامادا یاش اولبکندوبیایداینجابچهها ا

میدهند،آموزشبدهد.چونهرسیکبحثعلمیاست.ایانکاهکادامشااخه ابایاد

خبیکدانشجویآبیا یبایدبلدباشد،نقشهبکشد،بایدبجنی،کدامشاخه انبایدبجنی.

این،مانبهتارینبلدباشدوزهکشی اد ستبفهمدوعملیاتصحراییانجامبدهد.بناابر

مهندسینسازمانخاکوآب اآو دهبودمآنجا.
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پرداختوامقرضالحسنه

اساتیدیکهد آموزشکدهد سمیدادند،سارمااهپاولشاان امایدادم.علیاکبر:

یعنیمثالبروششماهدیگربیا،اصالیکهمچینچیجینداشتیم.هارکسایهامواممای

عنیمثالکا گرمیآمد،یانتی ونانیآنجاکهپیشنمازمااخواست،بهشمیدادم.ی

بود،میآمدومیگفتکهمنپاولمایخاواهم.مانهفتاادوپانجهاجا توماانواممای

خواهم.میگفتمچشم.بهنسابدا میگفتمکهازآقای ونانیبپرسیدکهماهیچهقاد 

یم،قرضالحسنهواممیدادیم.میتواندبدهد.مطابقآنبرایشقس بندیمیکرد

مشکلبارئیسحراستآموزشکده

ازمشکالتمدیریتآموزشکدهمو دیاستکهبخواهیدبگویید.نوروزی:

یکمشکلبا ئیسنراستپیشآمد.بهاینصو تباودکاهآمادباهمانعلیاکبر:

چمای افرساتادمگفتکهصدهجا تومانبهمنوامبدهید.گفتمباشد،مایدهایم.آقاایپر

پیششوگفتمصدهجا تومانواممیخواهی،ماهیچهقاد مایخاواهیبرگردانای.گفات

قرا نیستمناینپول ابرگردانم.شمابایداینپول ابهمنبدهید.د غیراینصاو ت،آن

مقد میگردمتابرایتیکنقطهضعفپیداکنم.اینهمآمدواین ابهمنگفتومانها

گفتمبهشندهید.شروعکردما ااذیتکردنونهایتااینطاو شادکاهعوضاشکاردم.باا

مدا کیکهماا ائهکردیمکهایندا دایننرمها امیزند،اخال هااینااموزوندیگار

همباافراددیگرداشت،عوضشکردیموشخصدیگری ابهجایشآو دیم.

ملیمنعبردنغذابرایرئیسبانک

یکمو ددیگر ئیسبانکملیآموزشاکدهباود.مااد آموزشاکدهیاکعلیاکبر:

بانکملیداشتیموبرای ئیسآنجاغذامیبردند.منقطعکردم.گفتممعنینادا دکاه

برایشغذاببرند.مگرشماچهکا ههستی.شمامثلهمهپامایشاویمای ویتاوسالف

یت امیخو یوبرمیگردی.ناالنرمزدهباودسرویسپشتصفمیایستیوغذا

کهماچندینسالاستغذابرایممیآو ند.گفتمچندینسالاستکهتوباآنها فیقی.

بامن فیقنیستی.وقتاینکا  اهمندا یم.



 ()رهتاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     031

گاهیاوقاتمشاکالتیپایشمایآمادکاهخابماننمایگذاشاتمنراساتوزا ت

لتبکند.د هرنالپروندهسازیمیشدواینبچاههاامایکشاو زید اینمسائلدخا

خواستنداستخدامبشوند.خودمهمانجابچهها ایکجو یتنبیهمیکاردم.اگارانیاناا

مشکلیبهوجودمیآمدکهمیآمد،چندمو دنادپیشآمدکهمنخاودمنالکاردم.

نمیگذاشتمبهجاهایدیگربرسد.

وآبآموزشمتخصصینخاک

بااهغیاارازآموزشااکده،د سااطحکا کنااانوزا تکشاااو زیهاامفعالیااتنییوروزی:

آموزشیداشتید؟

دکترملکوتیمن امیشناخت.منیاکدو هد تربیاتماد ستاد یسعلیاکبر:

میکردم.کلیهمتخصصینخاکوآبایران اهرماهدکتارملکاوتیجماعمایکاردد 

ه ویبیما ستانشریعتیومانهامآماوزشمایدادم.مؤسسهتحقیقاتخاکوآب وب

د نگهدا یدستگاهها،د اندازهگیریدستگاهها.پا امترها.خیلایمشاکلداشاتندبچاه

ها.گاهیاوقاتسرکشیمیکردیمبهمراکجمختلافخااکوآب.آنجااآماوزشمای

یکنناد.چاونکسایدادیمکهدستگاههاچهجو یبایدکا کنند،چهجو یاندازهگیر

بهاینهاآموزشندادهبود.دستگاه ابرداشتندآو دندآنجاونگفتندچهجاو یبااایان

کا کن.ناالممکناستبافشا دادنایندگمهدستگاه وشنبشاودیااخااموشبشاود،

ولیبطنعلمی اکسیبهآنهانمیگفت.

نداشتنمعاوندرآموزشکده

اند آموزشکدهیادتانمیآید؟معاونینتنوروزی:

منمعاوننداشتم.همهکا ها اخودمانجاممیدادم.علیاکبر:

اِشراففنیبرامور

کا کنانآموزشکدههمچونمیدانستندکهمندکترمهندسهساتم،یاکعلیاکبر:

جو دیگرنگاهمیکردند.نتیمنیادماستیکدفعهیاککنتاو آبکاا گذاشاتند،
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نگفتماینغل است.این،اینجو ینیست.وقتیآمدندکا گذاشاتنددوباا همجباو م

شدندکندندآنطو یکهمنگفتهبودمانجامدادند.

برخوردجدیبارانندهخاطی

یک انندهایبودکهموجهنبودویکپساربسایا شاریهامداشات.ماثالعلیاکبر:

خریدهایشان ابکنندوبرگرداناد.پیرزناهساوا مایخانوادهها امیخواستببردکرج،

شد،قبلازاینکهپیرزنهبشیند،پایش امیگذاشت ویترمجیا اهمیافتادآنبادبخت

هممیخو دزمین.آمدندبهمنگفتند.منهمیکنکمزدمبرایشوگفتمکهمادیگار

تاناالخبهمپیالهآنهابود،کسایبهشمانیازیندا یم،شماتشریفمیبریدگرمسا .

نرفیبهشنمیزد.گفتمنفالنمیکنم.گفتممانتاو انمایخاواهم.خاانمشآماد

گریهوزا یوفالن.گفتممردنسابیبچهسوا میشود،پیرزنسوا میشاود،پیارمارد

توهساتند.سوا میشود.توهمه اوس مینیبوسولومیکنی.آخراینهاهمسایههای

خالصهیکده وزیمعلقشکردمتاآدمشد.

پاسایاننساسایت اداشاتیدکاهد ساطحآموزشاکدهچاهاتفاقااتیدا دنوروزی:

افتد.می

بله.مثالخانمهامیآمدندبعدازظهرهاگلمیچیدند.گفتمبیخاودگالعلیاکبر:

دتومج عهآفتاابگاردان.گفاتممیچینی.گل ابرایچیمیچینید.یاعدهایمی فتن

برایچیاینکا  امیکنید.منچندوقتدیگربهشمامیدهم.

برخوردتوأمبارآفتبابدگویان

یکیازنگهبانهایدمد ،یکپیرمردیبود،اسمنمایبارمگفتاهباودکاهعلیاکبر:

فارداآنآقاا اصادا......فالنفالنشدههرکا یدلشبخواهدمیکناد.آمدنادگفتناد.

کردم،شیرینیگذاشتمجلوش.چاییگذاشتمجلوش.ناالنسابدا نشسته،سهچهاا نفار

آمادباهنااممظفاریکاهازمانمایانقالباییکنهاددیگرهمنشستند.یکمسرولهماز

خواستیکیازباغبانها ابفرستمبرودآنجابهپادگانهایآنجایاکسارکمکمی

بدهد.همهاینهانشستهبودند.گفتم استیآقاایفالناییاکچیاج اماننمایوسامانی
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دانم.فالنکلمهیعنیچی؟یکخردهبهمننگاهکردوگفتکهخبنرمبادیاسات.

گفتمخبیعنیچی؟شماکهمردمسنیهستیود نجدیکایبازنشساتگیهساتی،باهنظار

العملینشاننداد.همههامایساتادهبودنادوآیدکهمناینکا هباشم.هیچعکسمیشما

من انگاهمیکردند.بعدازشخدانافظیکردم،فرستادمشدمد .

یکآقای ونانیدیگرهمبود،میآمدآنجاد سمیداد.هرچیبهشمیگفاتم

شماتفسیرنهجالبالغاهد سبدهیاد،آند سخاودش امایداد.آنهامگااهیاوقاات

گوشهکنا هایکسندیچیجیپیدامیکردکهمی فتندشکایتمیکردناد فتاینمی

آنهممن امایباردآنجاا.مانهامساعیمایکاردممشکالتشاان اازطریاقمؤسساه

استاندا دوسایرجاهانلکنم.

لزومآموزشدرموردبازدیدها

ایدکتارمانخااطرماساتکاهیاک وزد اتااقمنشساتهباودم،دیادمآقاعلیاکبر:

مصطفویآمدبهشدتعصبانی،د  اکوبیدبههموآمدتو.گفتمچیشدهآقایدکتار؟

چراشماعصبانیهستید؟گفتبچاههااآمدنادبازدیادباهمرکاجتحقیقااتگاردو،دسات

انداختندچندتاد ختگردو اشکستند.بایدایانهاا ااخاراجکنای،فاالنکنای.گفاتم

م.آ امباش.اینهاهمهبچههای وستاییهستند،فکرکردندتاوآقاجان،قربونشکلتبر

دهاتخودشانهستندمیتوانندازد ختبروندباال.تقصیرمناست.مند ستآماوزش

ندادمبهاینهاکهآقاشماد اینمرکجتحقیقاتدا یدمی وید،نواستاانجماعباشاد.

اینهاهمهنسابکتابدا د.دا ند ویایاننمیتوانیددستد ازیکنید،برایاینکه

هاکا میکنند،دا ند ویاینهاتحقیقمیکنند.اینچهطرزبرخو داست،تقصیرمان

است.چرادادمیزنی.آ امباش.بعدجلسهگذاشاتموهماهشاان اصاداکاردموگفاتم

جتحقیقااتدا یام.کاا عجیجانمن،جانمن،ماد ایران،نهتنهاد ایرانیکساریمرکا

مرکجتحقیقاتایناست.اآلناینجامرکجتحقیقاتاصال بذ اسات.آنجااداناههاای

 وغنی انشاندادمکهاینجاچیکا میکنناد.مرکاجتحقیقااتصایفیجاات انشاان

دادمکهاینجاچیکا میکنند.غالت انشاندادم،اصال نباتاات انشااندادم.نتای
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مؤسسهتحقیقاتاصال بذ نانواییدا یم.بیستتاتنو بودآنجا.عدهای فتهبودنادد 

آلماندکتراد نانواییگرفتهبودند.شایدمناینجاایننرم ابجنمبخندند.مگردکتارا

د نانواییبداست.برایاینکهنانواییهنراست.علماست.شمانمیتوانیهماینطاو ی

آ دها ابدانی،بایدبدانیمثالسیستمپخاتشاانچاه1بردا ی.نهآقابایدکامبینیشنخمیر ا

شکلیاست.بایدبدانینمیدانمتخمیرچیاستوموا ددیگر.اینها ابایدآموزشداد.

نقدبهنظامآموزشعالیایران

کنناد.منکشو هایمختلف ادیدمومیدانمکهچهجو یکاا مایعلیاکبر:

خاطرماست فتهبودمبهدانشگاهاتاواد کانادا.دنبالیکپروفسو یمیگشتمکاهقارا 

بودباماکا کند. فتمتودانشکده،گفتممنآقایپروفسو  امیخواهم.گفتپروفسو 

تواتاقشاست. فتمتواتاقشدیدمنیست.آمدمگفتمایشانتشاریفندا ناد.گفاتچارا

دوبا ه فتمآمدمگفتمنیست.گفتآقامنمنشیایشانهستم.ایشااننتایتااآنجاست.

دستشوییهممی ودمانمتوجاهمایشاوم.تاواتااقشاسات.وسا اتااقشیاکموتاو 

گذاشتهبود،ظاهرایکطرانیجدیدبود.گفتمنکنادزیارایاناسات.دوباا ه فاتمنگااه

مدبیارونوساالموعلیاککاردیم.د آنکردم،دیدمآنزیراست.دا دکا میکند.آ

لحظهیکدفعهبهنظرمآمدکهاستادهایخودمند صانعتیشاریفچاهکساانیبودناد.

یکسریازاینبچههابودندکه فتهبودندآمریکافا غالتحصیلشدهبودند،آنماوقعی

تارنرفتاهبودناد.پایین6کهمنآنجاد سمیخواندمازخیابانبهقولخودشانآیجنهاو 

میآمدندومیگفتندمنپهلوانموهمهاشهمپایتخته.فر بینآچا فرانسهوگازانبر

 انمیدانستند.خبقطعاایناستادنمیتواندچیجیبهبچههایادبدهاد.گفاتمشاایدایان

رسایدماستاداینجو یاست. فتمجایدیگر. فتممثالدانشگاهفنیپراگ.یاکدفعاهپ

کهاینجاچندتااستاددا ید؟گفتندنجدیاکهاجا وششصادهفتصادتاا.گفاتمچنادتاا

دانشجودا ید؟گفتندهشتصدتا.گفتمهجا وخردهایاستاد،هشتصدتادانشاجو؟!گفتناد

 ____________________________ 
 ترکیب  -1
 خیابان آزادی فعلی که دانشگاه صنعتی شریف در بر این خیابان واقع شده است. -2
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آ ه.ازاینهجا وخردهایاستادفق دویستنفرشانمی وندسرکالس.بقیهدا ندکاا 

 تحقیقاتیمیکنند.دانشجوازساالساهمای ودزیاردساتآنهاا.آنهاامیکنند،کا

کا هایعملیمیکنند.یعنیشمااینها اد کالسهانمیبینید.د آزمایشاگاههاامای

بینیداینها ا.آنجادانشکدهسرامیکباود،شیشاهباود،نفاتباود،صانایعغاذاییباود،

بود،نمیدانممهندسیبیوشیمیبود.اصالچیاجیباهسیستمهایکنترلبود،شیمیفیجیک

نامکالسد سوجودنداشت.ماکالسد س امی فتیمزیرشایروانی.شاماد کاالس

د سبهاندازهدوساعتمیخواهیبشینی.ولید آزمایشگاهشماصابحتااشابهساتی.

همااینجو ینیستیم.مابنابراین،هرچیهنراست،بایدد آزمایشگاهباشد.د صو تیک

همهاشد کالسهستیم.همهاشکالس،کالس،کالس.آنجاااساتادهاد آزمایشاگاه

خودشانمینشینند.

اِشرافزندهیاددکترمجتهدیبراموردانشگاهصنعتیشریف

ناالکهصحبتازدانشگاهصنعتیشریفبهمیانآمد،میخواستمخاواهشنوروزی:

مدیریتشاد واندکترمحمدعلیمجتهدی،بنیانگذا و ئیسوقتدانشاگاهکنماگراز

صنعتیشریفمو دی اسراغدا یدکهقابلاستفادهد اینمجموعهاست،بفرمائید.

مثالفرضکنیدمیآمدنگاهمیکرد،میدیداینساختمانیکهدا نادمایعلیاکبر:

شاودتماامبرناماههااید سایگاروههاایسازند،گوشهاشکجاست.شماباو تاننمای

مختلف انفظبود.اگرمیدیدیکدانشجونشستهآنجا،میگفتببیانمتاوچاه شاته

ایهستی؟میگفتمثالبر .میگفتخب،سالچندی.میگفتفالنی.میگفاتتاو

هشااناآلنفالنکالس ادا ی.اینجاچیکا میکنی؟همینطو مثلبچهدبیرستانیب

میگفتپاشوبروسرکالست.ببینید،کلسیستمدانشگاهیتودساتشباود.ایشاانبسایا 

زنمتکشبود.بسیا زنماتکاش.خادا نماتشبکناد.مانخااطرماساتیاک وز

داشتندساختمانهایآنجاکهباآجربهمنیساختهبودند ا وغانمایزدناد.مانگفاتم

کنید.گفتمگرتومیدانیماچهمیکنایم.گفاتم وغنبرزکمیزنید؟کا خوبیمی

بله.اینآجرهااکثراآهکدا د،با انبخو دسفیدکمیزند.شمابااینکا تسعیمای
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کنیکهسطحآجر اسو فکتانتش ازیادکنی.بنابراین،با انتوشنفوذنمیکند.گفات

با کا...ببینیدکا دستکا دانبود.

یاساتیددانشگاهصنعتیشریفباجامعهایرانیعدمسنخیتبرخ

منانساسکردمکهشمانسبتبهمادیریتدانشاگاهصانعتیشاریفد آننوروزی:

سالهانقددا ید.همینطو است؟

مننقدی ویآقایدکترندا م.مننقددا م ویاساتیدیکهآمدندآنجا.علیاکبر:

ناساتید اگلچینکردهبودم.همین،ایشانمیگفتکهمنوروزی:

کردهبودوواقعاهمازبهترینهااستفادهشادهباود.اسااتید شاتهخاودماا،علیاکبر:

کسانیکهآنجاابودنادازنواباغ وزگاا بودناد.د مکانیاکهماینجاو .د بار مان

چندتایشان اا ادتخاصدا مبهشان.اما،یکمشکلاساسیبیناینافرادبود.

میخواستمهمان ابدانم.نوروزی:

مشکلاساسیاینجابودکهاینهاهیچسنخیتیباجامعهایرانینداشتند.علیاکبر:

علی غماینکهخودشانایرانیبودند.نوروزی:

ویاااز1خودشانایرانیبودند.اکثرشانهمازبچگای فتاهبودنادآنجاهااعلیاکبر:

د شرای خاصبج گشدهبودندودیگرخبارنداشاتندکاهماثالخانوادههاییبودندکه

پایینترازفرضکنیدد وازهقجوینیاد وازهغاا یااسارپلاماامزادهمعصاومیااساه اه

آذ یچهمیگذ د.یعنینمیدانستندمثالفرضبکنیدکهازتهرانکهخاا جمایشاوی

زندگیمیکنند.بار ندا ناد،آبندا ناد،چندتا وستادا یمواینهاچهجو یدا ند،

اینها انمیدانستند.فقا ناوزهخودشاان امایشاناختندوهارموقاعهامدلشاانمای

خواست،می فتندخا جومیآمدند.بنابراین،بامندانشجونمیتوانساتندا تبااطبرقارا 

ببینیاد،مانشاایدازبکنند.د صو تیکهباافرادیمثالخودشاانا تباطشاانخاوبباود.

دیدگاهخودمدا مانتقادمایکانم.مانبرتارازخیلایهااممکانباودآنجااباشام،ولای

 ____________________________ 
 است مظور خارج از کشور -1
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امکاناتیکهآنجابودد اختیا مننبود.یعنیآنقد کهباکساندیگرکا مایشاد،باا

د مننمیشد.منمجبو بودمبهخاطرمثالد ماهدویستتومانچندجابرومکاا کانم.

صو تیکهآقاییبودمثالآنجاوامگرفتهباود،ماشاینخریادهباودباهآنمااهیپانصاد

تومانمیدادندکهماشینزیرپایشباشد.ببینیدنقدمند مساائلعلماینیسات.آنآقاای

دکتر،بله، فتهبودآنجاواینها ادستچینکردهبودازنظرعلمی،ناهازنظارا تباطاات

بودندکسانیکهاینجو ینبودند،ولیهمیشهاینهاد ناشیهبودند.اجتماعی.

یادیازرفتارهایاساتیدمأنوسبادانشجویاندردانشگاهصنعتیشریف

مثالآقایدکترنامدبودآنجا،فیجیکد سمیداد،دائماوسا بچاههااعلیاکبر:

ختیکگوشه،پتاومایآو دبود.شبمیخوابیدآنجاد سمیخواند.تشکمیاندا

آنجا،جلوبچههاکتابمیخواند.بعدبابچههاوالیبالبازیمایکارد،کاوهمای فات.

بعدمیآمدسرکالسمیگفتبچههااساروالاضاافهنکنیادهاا،مانیاکشابازشاما

جلوترم.گوشمیکردبهنرفتوجوابت امیداد.دکترمهاری.دکتارمهاریکاهاآلن

.بینظیربود.انسانبسیا بسیا واالمقامیبود.چگونهبابچههابرخو دمیکارد.همهست

یکفردیمثلآنقبالمعلمبودهد ایران.دبیرستانبوده.اوجامعهاش امیشاناخته.مان

االنپایش امیبوسم.دستشکههیچی.

لزومبهرهگیریازظرفیتهایمردمیدرکشور

عتقادمایناستکهمردمماانسانهاییهساتندناوعدوسات.ببینیادمانمناعلیاکبر:

اآلنبرومتوخیابانوپسبیفتم.ببینیدچندنفرمی یجندبااالیسارمان.چنادوقاتپایش

خردمزمین.دهنفر یختند.عموجان،قربانشکلتبرم،چیجینشدهکهنااال.د صاو تی

ستنجن،دستنجن.پلایسآنجاازناگمایزنادکهد آلماناگرکسیبخو دزمین،د

آمبوالنسبیاید.ناالباباتاپلیسبیایدمنمیتوانماین ایکخردهناازشبکانمناداقل.

ببینیدیکسریزیباییهایاستکهنهادینهشدهاستد جامعهماکهماابایادازایانهاا

 کوچکدزدیانجاممیدهاد،استفادهبکنیم.مثالکسیکهاآلندزدیمیکند،یعنیکا

نهآنگندههاکهالحمدا...آنهاماردمعاادینیساتند.یعنایپااکیماردمعاادیسارجای
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خودشاست.اگرکسیازمردمعادیدا دکا خالفیمیکند،وقتیباهاشصحبتمای

کنی،منکرآنکا نمیشود،ولیمیگویدکهآنکا بداست.مایدانادباداسات.مای

دزدیبداست،ولیمجبو است.ولییکفاردیمثالآنآقااکاهساههاجا میلیاا دداند

تومانبرمیدا دومی ود،د یک وزخاصیکفنپوشیدهبودوجلوهماهدادمایزد.

او امنججءمردمعادینسابنمیکنم.من اجعبهمردمعادیخودمااندا مصاحبت

بازا ند.اینهاآدمهایخوبیاند.همیشهمیدانیادمیکنم.یعنیآنهاییکهتوکوچهو

سرکالسهاید سچیمیگویم.منسرکالسمیگویمکهاگراینالمپبااالیسار

منوشما وشناست،اگرایندستگاههنوزکا میکند،اگریکلقمهنانمنوشمامی

وجاودمیلیاونهاامیلیاونخو یمواگراینآب امینوشیمبرای فعتشنگی،باهبرکات

انسانهایشریفیاستکهد اینمملکتدا ند،کا میکنند.توکا خانهها،توماجا ع،

آنهاییکهدا ندنشاءمیکنند،آنهاییکهپاید ختهایخرماهستند،آنهااییکاه

شایندا ندگندممیکا ند،بهبرکتاینهاست.نهبهبرکتاینسبیلکلفتهاکاهتاوما

هایآخرینسیستمباقیمتهایچندینمیلیا دیمینشینندو ویزمینشدهاندخدا.باه

برکتآنهانیست.چوناگربهبرکتآنهابود،اآلنمادچا قحطایباودیم.ولایچاون

نیستیمپسهنوزهمانسانهایخوبد اینمملکتفراواناست.خیلیزیااداسات.شاما

لاینپیرمردها اببینید،آفتابصو تش اداغانکرده،زنِکمارشد این وستاهایشما

خمشده،ولیمهرباناست.ناالشمابرویدد جاهایدیگرببینیداصالمادیرِنمایپاذیرد

کسی ا،نرمکسی انمیپذیرد.

لزومهمکاریمجموعهبامدیریتبرایپیشبردامور

است.مشکلاساسیترازایناستکهمثالمنفکرببینیدمشکلجایدیگرعلیاکبر:

کنمکهناالبایکتغییرمدیریتنالبشاود.مادیریتنمایتوانادکاا یبکناداگارآن

مجموعهوابستهبهآنهمکا ینکند.بحثایانجااباودکاهآنهمکاا یباهآنصاو ت

همکاا یوجودنداشت.خبدکترآهونمنشکهمن اازصنعتیاصافهانمایشاناخت.

میکرد.ششصبحمی فتیمپیشآقایوزیر،چندمو دکه فتایمآنجاا.وقتایبارایش
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میگفتمکهاینطو ،اینطو ،اینطو ،اینطو .یکدستخ مینوشاتمایگفات

بهفالنقسمتمراجعهکن،مثالآقایمهندسفالنیمساعدتبفرمائید.یعنینمیگفتنه.

یدکههدممند ستاست.همچینمو دینبود.مید

سختیهایمدیریتبرایانجامدادنکار

شمانظرخیریدا یدکهآقاکسانیکهآمدندکا کردناد ابااالخرهببینایمعلیاکبر:

چیکا کردند.ولیباو میکنیداستادهایماهیچکداماینطو ینیستندکهماثالفاالن

یکا نکرده.میدانیدچرا؟چونکسیکاا یدانشگاهکیشده ئیس،چیکا کرده،چ

نکرده.اآلنبعضیازدانشگاهها انگاهکنیدپسزدندکهجلونجند.ماششامباودیم،اآلن

بیستمیم.خبدستگاههاکهبهترشده،نرمافجا هاکهبهتارشاده،ساختافجا هااکاهبهتار

اکهشمامیخواهیدیاکشده،پسچرازدیمعقب.خبکا نشدهدیگر.ناالچیچی 

چیجی اتهیهبکنیدکهکیچیکا کرده،کیچیکا نکرده.نمیشودکهچنینچیجی.

اینکهمابرگردیمبگوییمکهکیکا مثباتکارده،کایکاا منفایکارده، اساتشهام

اعتقادمایناستکهاگرکسیهمبخواهدکا یهمبکند،بااساختیهاایزیاادیمواجاه

را؟اگرشمابخواهیادفرزنادتانسایگا نکشاداولبایادخودتااننکشاید.اگارمیشود.چ

بخواهیدفرزندتانیکفردفرهیختهایباشدبایدنداقلیکبا دساتشاماکتاابببیناد.

نرمنامربوطازدهانشمابیروننیاید.ببیندشماچهجو یدا یدباامااد شنارممای

ممیزند.آندانشجوآندانشآماوزیکاهمایزنید.ماد شچهجو یدا دباشمانر

آیدمینشیندپشتمیجومیخواهدآموزشببیندبایدبداندکهکا یعنایچای؟مادیریت

یعنیچی؟اگرقرا بودمدیریتفقا اجارایقاوانینباشاد،خابماایاککاامپیوترمای

،اگارتأییادمایگذاشتیمآنجا،قوانین ابرنامه یجیمیکردیمومیگذاشاتیمآنزیار

کرد،باشد.د صو تیکهکسیکهمدیراستبایدتشخیصبدهادد ناوزهومیادانآن

قوانینچهکا هاییبایدبشودوچهکا هایینبایدبشاود.مااخاالمنمایکنایم.اماا،شاما

بخواهیدیکنامه اامضاءبکنید،دستتمیلرزد.آخرآقااینخالمقاانوننیسات.یاک

زمانهایقدیم،میگفتند وزیدهدفعهامضایش اعاوضمایکنناد.اساتادوزیریبود
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دانشگاههمبود.یککا ی امیکرد،بهشمیگفتندکهبابااینچهکا یبود،کردی؟

خ میزد.دوبا هیکیمیگفتآقااین اچراخ زدی؟اینطو ،آنطو .دوباا هبار

نشانمیدهدکهایننمیداندمدیریتچیست.میداشتامضاءمیکرد.ببینیداین

لزومتغییرتدریجیتحوالتفنیواجتماعی

ماانتقادنمیکنیم،ولیبرنامهمیدهیم.با هاشدهکاهمانبرناماهدادم.مانعلیاکبر:

سیستمبسیا یازکشو ها امطالعهکردمکهچهجو یاینهابرنامه یجیپانجساالهمای

جاو یمایکنایم.آیااواقعااهنادیاکهاوتراکتاو  اآو دگذاشاتجاایکنند.ماچه

گاوآهن؟آخریک وستاییکهنمیدانددلکوچیه،نمیداندسوپاپچیه،نمیداندشمع

چیه،نمیداندگازوفرمانچیه،نمیدانددنبالهبندچیه،آنوقتبایدولکندبرودمیادان

بایادیاواشیاواشآماوزشداد؟اولگااوآهن اآدمشوشدنبالقطعهبگردد.یااینکاه

بهترمیکند،بهینهمیکند،بعدیواشیواشیواشآموزشمیدهدووومی ساندشباه

جایی.توکانادایکتراکتو  وزیبیستساعتکا میکند.شمابااو مایکنیادتعاداد

اصنعتیتریم؟قطعاًنیساتیم.ماشینهایتراشیکهد ایراناستازآلمانبیشتراست.آیام

چهطو یاستپس؟

سهولتورودمحصوالتخارجیبهجایتولیدداخل
مردهشو اینپولنفت اببرد،یک.دو،سیستمماتجا یاسات.بخار،مایعلیاکبر:

توانیبکش ویش،بفروش.اگرچیجیهمد داخلدا دتولیدمیشود،جلویش ابگیر.

.چوناینجو یما انتتریم.نهکا گردا ی،نهمشکلماواددا ی،ناهبروازچینبیا 

نقبیمهایواضافهنقوقیوچیوچیوچیوچی.آنچیاجیکاهاآلندا داجارامای

شودایناست.اینجامایککا خانهگیالنالکتریکداشتیم،جایشبدباود.آنماوقعی

زیستمحیطیوبعدقرا شداین اخارابکهساختهبودندجایشخوببودهومشکالت

بکنندوبروندیکجایدیگربسازند.منمحصوالتاین اتاتوا وپادیدهبودم.خارابش

کردند،جمعشکردند،عدهایازعجیجانآنباالییهاآمدندمفتخریدندووساایلش ا

رویدتوخیابانتختیکاههمفروختندبهاکراینوبعدجایشهمهیچینساختند.اآلنشماب
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مرکجخریدوفروشوسایلالکتریکیاستبهجایهمانقطعاتیکهایشانتولیدمیکارد

چینیاشاست.چیناینوس نفعبرده.

امیدبهآینده

منهنوزهمخوشبینهستم.میدانیدچرا؟برایاینکهمااملاتباهوشایعلیاکبر:

منا وپا ادیادم،آمریکاا ادیادم،آفریقاا ادیادم،هستیموخوب.خیلیخوبیمما.مثال

همهجا ادیدم.مردممامردمخوبیهستند.ناالبگذ یمازاینکاهشامابعضایموقاعهاا

یکناهنجا یهاییتواجتماعمیبینید.ازاینجوانها.مناصاالآنهاا اجاجءاصالیت

ابسیا باهوشند،بسیا باهوشند.یعناینسابنمیکنم.ولیهنوزهموقتاست.اینبچهه

منسرکالسم.مندا مباهاشانکا میکنم.

قدرتسخنوریوتواضع

اما،شمانگاهکنیدامثالمند برنامه یجیهایآموزشییاتوبرناماه یاجیعلیاکبر:

هایکلیدخالتیندا یم.کسانیمیآینادکاهاصاالقاد تنارمزدنندا نادومخاجن

یندا ندبرایاینکهنرمبجنند.منیک وزداشتمسخنرانیمیکردم،آهونمنشلغو

آمدبیرونیقهمن اگرفتگفتکهمننمیدانستمتواینقد سخنرانی.گفتمتاوخیلای

چیجها انمیدانی.توخیلیچیجها انمیدانی.توایرانمنصفرم.آنقد افارادیهساتند

یرند.کهبینظیرند،بینظ

اولویتیادگیریساماندهیکاربرجنبههایفنیدردورههایخارجازکشور

بچههاییکهازاینجامیخواهندبروندخا جد دو هدکتارادو هببینناد،علیاکبر:

منیکپیشنهادیبهشانمیکنم.میگویممهمنیستشماد اینششماهچیجییادمی

الیکتحقیقیمیکنیوفوقشمیخواهییکمقالهبدهییااگیرییایادنمیگیری.مث

ندهی.مناصالبهاینمسرلهاهمیتنمیدهم.فق بهیکچیجاهمیتمیدهم،شماوقتای

که فتیدآنجاساماندهیکا  ایادبگیرید.مثالفرضکنیدد یکمرکجکشااو زید 

د آمریکاازآن آسامو تاآنبچههااییفالندانشگاهآلمانیاد فالندانشگاههلندیا

کهد مج عههستندتاآنبچههاییکهد آزمایشگاههستند،سیستممدیریتیچگوناهدا د
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انجاممیشودکهاینهاموفقند.مااآلند مرکجتحقیقاتخودمانشمابرویادباهمؤسساه

یمکههمینطاو طار هاااصال بذ ،شمابرویدبهمؤسسهخاکوآبچندتاطر دا 

بغلهممانده.ناالبرویدتوهند،ببینیدآیاهمینجو است؟نه،نیست.برایایانکاههناد

نفتندا دکههمینجو یالکیخرجکند.بعدازاینکهتحقیقاتانجاامشاد،مایآیناد

ن اسیرعملیاش اانجاممیدهند.یکضربالمثلیاستد التینمیگویدکاا انساا

نجیبمیکند.کا قسمتیاززندگیمااست.اگرمامرنلهبهمرنلاهاززنادگیانساان ا

کهکا ججئیازآناستد ستیادشبدهیم،بگاوییمآقاای اننادهنحاوه اننادگیایان

است.جنابفروشندهنحوهفروشاینجو یاست.د بانیکهدمد بیما ساتانیایساتادی

یکمؤسسهادا یایستادی،د ستاستکههردوتایتاند بانیاد،اماا،باد بانیکهدمد 

توبایدبدانیکسایکاهوا دبیما ساتانمایشاود،ماری دا د،عصابیه،نا اناتاسات،

برخو دتوبابرخو دآند بانیکینیست.شمابایدد ست فتا بکنید.هرکسید جای

خودش.

فقداناهتمامبهحلمشکالتکشور

مامتأسفانهد مسائلاجراییخودمانبیشترتکیهبه واب کردیم.شماهمینیاکبر:عل

اآلنبیاببینمسائلاقتصادیماچهجو یاست.بعدبیابباینمشااو یناقتصاادیبااالیعنای

کسانیکهدا ند ویمسائلاقتصادیمملکتدا ندنظرمیدهند،چهکسانیهساتند.آیاا

نند؟نیساتند.پایاهاینگااهنکردناد.ماااالنچهالساالاساتکاهانقاالباینهااقتصاددا

کردیم.چندبا برنامههایآموزشوپرو شعوضشده؟چندبا برنامههایدانشگاههاا

عوضشده؟منگاهیموقعهاتلویجیاون انگااهمایکانم.دیشابمایگفاتجلساهای

بیایدتاو ادیاوتلویجیاونآ شایوها انگااهتشکیلشدهبرای فعموانعتولید.بابایکنفر

کند،ببینیدد اینچندسالچنددفعهجلسهتشکیلشدهبرای فاعمواناعتولیاد.هماههام

موانع امیگویندکهآقاموانعایناست،ایناست،ایناست.ولایاگارقارا اسات فاع

میاجنشساتومادیریتبشود،پسچرااینقضیهاینقد تکرا میشود.نمیشودپشات

کرد.اینمدیریتنیست.مگرد نوزهکالن.خبناالمعلاوماساتکاهفاالنوزیارکاه
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نمیتواندبههمهجاسربجند.اما،بایدمعاونهاومادیرانو زیادهایداشاتهباشاد،بروناد

سرکشیکنند.صاد باشند،کهشدهیانشده؟اگرشده،طر بعدیچیه؟اگرنشاده،چارا

شده؟ فعشکنیم.تاآننلنشودسراغچیجدیگرنرویم.یکچالهاینجا،یکچالهآنن

جا.بابایکی اپرکنیمبعداً.

لزوماهتمامبهمراقبتازاموالدولتی

ماکهخستهشدیمازبسایننرمها ازدیاموهاینشساتیمتاودانشاگاه.علیاکبر:

مآقایکتختهایاستویاکگچایاساتویاکچرا؟بهخاطراینکهبهدانشجوگفتی

سریهممیآیندمینشینندد آزمایشگاهها.اینآزمایشگاه اشمامیبینید،هماه امان

خودمساختم.ایندستگاهها امنخودمساختم.هیچکداماینهاجوانتارازپنجااهساال

فعهخرابنشدهاست.اینهاندا ند.ایندستگاهبیستسالاستدا دکا میکند،یکد

کردم.آنآزمایشگاههمهمینطو .ببینید،ولیچهاا چشامیمواظبشاان1 اخودماسمبل

هستمخرابنشود.مایکآقاییداشتیماینجامدیربود.برمسنگینیآماد.باهاوگفتایم

نوفاالنوکهآقااگرچها صدپانصدهجا تومانبدهیم،برم ابریجندپایین.فالنوفاال

فالنخرابنمیشود.دوتاسولهو زشیمااخارابشاد.اصاالبیارونازخاناهاشنیاماد.

گفتبیتالمالاست.منچها صدهجا تومانازکجابدهم.دوتااساولهو زشایخاراب

شد،چندتاآزمایشگاه یختپایین،میلیونهامیلیونتومااندساتگاهازباین فات.بعاداز

مهاآقا ایکپستباالتربهشدادند.د همایندانشاگاهخودماانوکسایهمهایننر

همجرآتنمیکندهمیناآلنبهشنرمبجند.خبببینیدنضرتعلیاینجو یباود؟

ولیمادا یمسنگایشان ابهسینهمیزنیم.مامیگوئیمنکومتفالنونضرتعلی.

عافیتطلبیاساتیددرتدریس

ببحثمآننیست.بحثماینجااساتکاهیاکبچاهایکاهمایآیادد خعلیاکبر:

دانشگاهمینشیند،میبینیمکهانگیجهندا د.انگیجه اکیبایدبهشبدهاد،مان.مانبایاد

 ____________________________ 
 مونتاژ  -1
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اولبهشبدهم.اآلناستاددانشگاهچیکا میکند.یکپاو پوینتتهیاهمایکناد،مای

زبانمتویایننشستهااماود آو دکاهآقااآیدمینشیند،تیک،تیک،تیک،تیک.من

پاو پوینتیکبحثکمکآموزشیاست.نهآموزشی.تخته،گچ.استادبایادمثالیاک

هنرپیشهباتختهبازیکند.یعنیمرگبرآمریکا،آنآمریکااییبهتارازماانمایدانادکاه

هماینجاو یهنوزهمد دانشگاههایشتختهاست.چپتختهاست، استتختهاستو

باهمدیگرنرکتمیکنند.یکپاو پوینتهمآنجاست،اگرچیجی انمیتوانادپاای

تختهنشاندهدباپاو پوینتنشانمیدهد.ولیماایانجاو ینیساتیم.اآلنماینشاینندو

نشانمیدهند.آخربهکجاچنینشتابان؟مادا یمپسمیزنیم.

خداحافظیباآموزشکده

چهطو شدکهازآموزشکده فتید؟نوروزی:

پسازاینکهیکسالوخردهایگذشت.یادممیآیادکاهآنجاایاکعلیاکبر:

مجمعیبودوازماتقاضاکردندکهآنآمفایترااترکوچکاه اد اختیا شاانبگاذا یمو

پولهمبهنسابما یختند.بعدمانیاک وزدیادمکاهدونفارکاهنمایگاویمازنظار

اهریچهجو یبودند،د آموزشاکدهداشاتندقادممایزدناد،د یاکفاصالهایباینظ

سخنرانیهایشان.آنهاکهمن انمیشناختندومنهمداشتمپشتآنهااقادممایزدم.

گویندکهاینجا،جایزیباومرتبیاست.چهقد منظماستاینجا.مافکاردیدمکهمی

ایانجااباشادوازایاننارمهاا.ازدوساتانکسای انمیکردیمیکهمچینچیاجی

نمیشناسیدبیاو یماینجابکنیم ئیس.ایننرم ازدند.وقتیدکترآهاونمانشآماد

آنجا،چونگاهیاوقاتمیآمدپیشمن،این ابهشگفتم.گفتعلیجانبرو.گفات

کهباهقاولدکتارکالنتاری،اگرنری،میاندازنتبیرون.اینهااینجو یاند.میگفت

علیاکبربولدز است.وعلی غمهمهکا هاییکهاینجاکردیکهد خوددانشگاههاا

ظرمچندینسالنشده،اینهااینطو یهستند.خیلینا انتبود.وقتیاینمسرلهپایش

ایاانآمد،دیگرپاشدم،آمدماینجا.شماباو نمیکنیدمان وزیکاهشانیدمکاهآنآق

کهبهاصطال ازمسرولینبودندوبرگشتندایننرم ازدندکهکسی انمیشناسیدکاه
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بیاو یماینجا،وقتایشاب فاتمخاناهفکارکاردمکاهواقعاًاایانهاافکارنکردنادیاک

آموزشکدهمخروبهکهنتیدانشجویکتوالتنداشت،برود،مانساالنساینماگذاشاتم،

،مسجدد ستکردم،کتابخانهد ستکاردم،نمایدانامکالسکامپیوترد ستکردم

نمامهایشان اسروساماندادم،بهداشتیکردم،ناهاا خو یایانطاو ،آن اآنطاو ،

آن اآنطو .یکدفعهواقعافکرنمیکنیدکهواقعااگذاشاتنایانآجرهاا ویآجرهاا

بهمنمیگویدکهعلیجانهمینجو یبوده،یاکسیاینکا ها اکرده؟که ئیسمن

مندهتومانبرایتوکا ینکردم.بروازاینجا.قبلازاینکهبکوبوننت.اینیعنیچای؟

آننتمایکچیجیمیدانستکهایننرم ابهمنزد.

خاطرتانمیآیدکهچهسالیازآموزشکدهتشریفبردید؟نوروزی:

بودبهنظرم.01علیاکبر:

دازجنابعالیچهکسیآمد؟بعنوروزی:

بعدازمنیکآقایمهندسهاشمیبود،فکرکنمآنبودکهمسارولیتهااعلیاکبر:

التمیخواند،میآمادآنجااد سمایآ ابرعهدهگرفت.بعدایکآقاییبودماشین

داد،یکمدتهمظاهراایشانآمدند.

انتقالبهدانشگاهگیالن

یماینجا.بچههاخیلیکمککردنادباهماند اثاانکشایوبعدکهآمدعلیاکبر:

غیرهوغیرهوماندگا شدیمدیگر.اآلنچندینسالاست،نجدیکبیستهفتهشتسال

استکهمناینجاهستم.

انعطافدرقوانینومقرراتآموزشی

نخباهمنوقتیسرکالسمی وم،اگرازهرکالسدوتاساهتاادانشاجویعلیاکبر:

Aتامایگذاشاتم،امساال Aببینمکهشرمکا ید آنهااست،مناگرپا سالانرژی

میگذا م.یعنیاگرشماسرکالسمنبشینیمیبینیکهمنقطعااانارژیبیشاتریمای6

.چرا؟چونوطنم ادوستدا م،مردممان ادوساتدا م،بچاه1606گذا متامثالسال

زدانشجوهایفو لیسانسودکترایمنهیچکدامبیکا نیساتند.هماهها ادوستدا م.ا
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شانسرِکا ند.باوجوداینکهمیگویندکا نیست.چونصبحتااشاببغالدساتشاان

کا یادشانمیدهم.همیندانشجوسه وزمیآیاد،بقیاهاش امای ودسارکاا .یکای

سهشنبه،چها شنبهمیآیدایانجاا.باازدیگراستشنبه،یکشنبه،دوشنبهمی ودسرکا ،

 یکیدیگراستتازهکا پیداکرده،گفتمفعالتازمانیکهسارکاا اساتیبل
نشادیناق1

آمدنندا ی.بعدابیامن.چونچندینهفتهمنبهشآموزشدادم، فتسرکا .صابحتاا

شبزندگیمااینهاهستند.یعنیقسمتیاززندگیمنهستند.

یعنیشمابرایقوانینومقر اتآموزشیانعطامقائلهستید.:نوروزی

یکدانشجوداشتمکاهبهمانمااهدکتارایش اگرفات،ایشااند یکایازعلیاکبر:

کا خانههاتوقجوینکا میکرد،گفتمهردوهفتهایدو وزمیآییاینجااکاا ت ا

یرترفا غالتحصیلمایشای.ولایانجاممیدهی،می وی.فوقشایناستکهیکترمد

مننمیتوانمبگویمکهکا ت اولکنبیاد ست ابخوان.خبناالد ستتمامشاد،

کا نبود،چی؟واآلنهمکا ش اعوضکردهو فتهتویککا خانهدیگاروگفتاهکاه

نقو بیشتریمیدهند.گفتممعطلشنکن،برو.اآلنهمبرایخودشیکیلیاست.

مانتید برگههایامتحانیبچههاهمبایدآموزشببینیم.منبرگهامتحانی ابههمه

بچههانشانمیدهمکهبیایندببینند.منکاهاولیااءخادانیساتم.شاایدمانیاکچیاجی ا

ندیدم.بعدناالاگریکچیجکوچک ااشتباهکرده،مانکاهنمایتاوانمباهایانبگاویم

وچولوبرویکترمدیگربیادوبا هد سبخاوان.یاکفرصاتبهاشبهخاطریکچیجک

میدهم.

احساسمسئولیتنسبتبهاموراتغیرتحصیلیدانشجویان

مناگراینجاانساسبکنمکهدخترهوپسرهجفتشاانآدمهاایخاوبیعلیاکبر:

کاردمکاههستند،کمکشانمیکنمکهازدواجبکنند.اوه،آنقد ازاینکا هااینجاا

ندندا د.

یعنیشماد دانشگاهفق د چا چوبد سنرکتنمیکنید.نوروزی:

 ____________________________ 
 1- stable 
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اصال.اصال.مننتید مسائلبیرونیشانهماگرببیانممایتاوانمدخاالتیعلیاکبر:

بکنم،دخالتمیکنم.شدهکهد اینجامندختریکیازمادیرانا شادیاکاساتانی ا

براییکپسریکهپد ش فتگرد یکشاهردیگارباود،مسااعدتچها سالبگومگو

برایازدواجشانکردم.آ ه.اآلنازدواجکردند.ببینچهاا ساالمخالفاتپاد باود.مان

گفتمدانشجویدکترایمناست.منهرچیبهشمیگویم،مایایساتدمان انگااهمای

دخترینجده.اگردخترمن امیکند،یکبیانترامیبهمننکرده.دستتاناالبهیک

خواستمنمیدادمبهش.چرانمیدید.چها سالطولکشید.

کالمآخر

امیدوا مازاینکا شمایکنتیجهمثبتیپیشبیاد.برایاینکهپیشخاودمعلیاکبر:

هتأسیسشاد1616فکرمیکردمکهواقعاهیچپیشآمدهکهمثالد دانشگاهتهرانکهاز

است،کیآمدهبر سیبکندکهکیچیکا کرده،کیچایکاا نکارده.دانشاگاههاای

دیگرهمهمینطو است.د مو ددانشگاهصنعتیشریفهمکهصاحبتشاد،ماننمای

خواهمتوهینبکنم،ولیدانشگاهصنعتیشریفبهدلیلدانشجوهاینخبهدانشاگاهصانعتی

یآنجاد سمیخوانادیم،هماهمعادلدیاپلمماانشریفاست،نهبهلحاظدیگر.ماوقت

باالیهجدهبود،ولیمعدلدانشگاهبودیازدهوخردهای.

اآلنهمهمینطو است.بهدلیلسختگیری.نوروزی:

نه،بحثسختگیرینبود.باهدلیالد ساتد سخوانادنباود.مااخیلایعلیاکبر:

دازسرکاالسبارودبیارون.هماینالکایخوبد سمیخواندیم.مگرمیگذاشتیماستا

بگویدسروالینیست.کالسماساعتدوازهتماممیشد،تاساعتیکونیممانواساتاد

پایتختهبودیم.تامن ا اضینکند،نمیگذاشتمبرودبیرون.اآلنجارأتساروالکاردن

ندا ند.چوناستادانفعالی فتا میکند.اینزشتاست.



 
 

 

 باآقایدکترمصطفیمصطفویمصاحبه


نهالستانشکوفهامیدالبرزدرمزرعهارگانیکمرکزآموزش-کرج-2931فروردین11

 )ره(عالیامامخمینی



معرفیسوابقشغلیوتحصیلی

آقایدکترمصطفویضمنتشکرلطفاقبلازو ودبهبحثازسوابقشغلیونوروزی:

تحصیلیخودتانبفرمائید.

منمصطفیمصطفویعضوهیأتعلمیبازنشستهمرکجآموزشعاالیامااممصطفوی:

هستم.بعدازاتمامتحصیالتدو هدیپلممبرایادامهتحصایل فاتمآلماان.آن)ره(خمینی

زمان شتههایکشاو زیمثلامروزنبودکهخیلیتخصصیباشاد.دو هلیساانسوفاو 

وبآلماانباهناامدانشاگاهجارجآگوساتلیسانس اد یکیازدانشاگاههاایبسایا خا

گوتینگنبهاتمام ساندم.ایندانشگاهازنظرکیفیتطو یبودکهتماامپروفساو هایماا

برنامه یجیدهسالهکشاو زیاتحادیها وپا ااینهااانجااممایدادنادوواقعااما هاای

باودکاهتاانااالدهواقعیکشاو زیبودند.خوددانشگاههمازنظرکیفیتکا شطو ی

جایجهنوبلد تحقیقاتفیجیکوشیمیوپجشکیواینهاگرفتهاست.د نالیکاهکال

خاو میانههنوزنتوانستهاستیکجایجهنوبالبگیارد.دانشاگاهخیلایمعروفایباود.شاهر

هجا نفربیشترجمعیاتنادا دولایازنظاردانشاگاهی666تا186کوچکیاستوندود

تاپاست.

الزامیکسالکارآموزیقبلازورودبهدانشگاهدرآلمان

بعدازاتمامدو هفو لیسانسمنعالقهخیلیشدیدیداشتمکاهد  شاتهمصطفوی:

د اشتوتگا تآلمان فتموباه1باغبانیدکترابگیرم.بهیکیازدانشگاههابهنامهوهنهایم

مراجعهکردموگفتمکهمانمایخاواهمدکتارایپروفسو مربوطهبهنامپروفسو هوکلو

 ____________________________ 
1- Hohenheim 
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خودم اد  شتهباغبانیبهاتمامبرسانم.ایشانهمگفتکهشماکا آموزیکردید؟چون

قانوند آلمانآنزماناینطو یبودکههرکسیمیخواستد هر شتهایکا بکناد

یاکساالقبالازایانکاهقبلازاینکهوا دبشودبایدیکسالکا آموزیمیکرد.ما

وا ددانشگاهبشویمد یکفا مبج گید آلمانکا آموزیکردهبودیم.گفتمآنیاک

سالکا آموزی اقبالانجامدادهام.ایشانگفتناه،د  شاتهباغباانی.گفاتمناهد  شاته

باغبانیوبهصو تتخصصینهکا آموزینکردهام.اینآقاگفاتکاهاگارمایخاواهی

دکترابگیریبایدیکسالکا اموزیانجامبدهی.چاونشاماهماه شاتههاایمارتب باا

کشاو زیمثلز اعت،اصال نباتات،دامپارو ی،دامپجشاکی اباهصاو تعماومید 

دو هفو لیسانسخواندی.ناالبایدکا آموزیباغبانی ابهصو تتخصصیبگاذ انی.

بج گتحقیقاتیکهصدهکتا زمینداشتندد جناوبیکسالما افرستادبهیکمرکج

آلمان.یکلباسکا گریهمبهمادادندویکسالتمامازکاشتوداشتوبرداشاتو

هرسوپیوندوچیدنمیوهونگهادا یمحصاولد ساردخانهوآشاناییباابیماا یهاای

یادگرفتیموبعداجاازهمختلفد سردخانهوبیرونازسردخانهوتماماینکا ها اخوب

دادکهمادکترا اشروعکنیم.چها سالتاچها سالونیمطولکشیدکهدو هدکترایمان

 اانجامدادیموبایدنتمانداقلبرایهرتحقیقیکهفردمیکناددوساالپشاتسارهام

مدادیم.این اتکرا بکندکهآنتحقیققابلقبولباشد.اینتحقیق اهمماانجا

اگریکزمانیکشاو زیمابخواهدمتحولبشودبایدباههماینترتیابشاروعکنایم.

آلماند جنگجهانیآمداولینکا یکهکاردایانباودکاهماثالایانآقاامایخواهاد

مهندسساختمانبشود.گفتاولبایدیکساالتماامباروید  شاتهسااختمانعملگای

انشگاهبشوی.آنیکیمیخواهدد  شتهبر تحصیلکناد.انجامبدهی،بعدبیاییوا دد

بایدیکسالبرویزیردستیکاستادکا کاا بکنای،بعادوا ددانشاگاهبشاوی.یااد 

 شتهکشاو زیبایدیکسالتمامبرویکا آموزیبکنیبعدبیاییدانشاگاه.بعادهامد 

بودیم،دوتاادختارباودوبقیاهخودآنجامنیادماستکهد کالسماندودپنجاهنفر
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صاد1شانپسربودند.دخترها اکهتماسگرفتیمیکیشانگفتکهمنباباامیاکفاا م

هکتا یدا دوآنیکیهمگفتکهبابایمنفا مدویستهکتا یدا د.آمدیمایانجاا

کاهیادبگیریم.منظو ایانباودکاهدانشاجوهابچاههاای وساتاییبودنادوآمادهبودناد

کشاو زیعلمی ایادبگیرند.یعنیبرایخودشانسیستم اطاو یطرانایکاردهبودناد

کهنودونهد صدافرادیکهمیآمدند شتهکشاو زیازبچاههاای وساتابودناد.یعنای

طو یسیستمبرناماه یاجیشادهباودکاهکسایباهخااطرایانکاهفرضاابیایادمهنادس

شودنباود.ماثالهمااندودختاریکاهگفاتمد دو همااکشاو زیبشودوفردااستخدامب

بودندپشتتراکتو مینشستندوتماماینها اشاخممایزد.ایانهااصابحسااعتپانج

صبحپامیشدند،لباسمیپوشیدندمی فتنادشیردوشایتااسااعتشاش.سااعتشاش

بحانهکامال اسریعمیآمدندوعلوفهگاوها امیدادندتاساعتهفت.ساعتهفتصا

همهمیخو دندوبعدمی فتیمبهمج عه.میگفتندکهامروزمثالبایادوجاینبکنیاد.آن

موقعهممثلاآلننبودکهبادستگاههاوماشینآالتخیلیپیشرفتهباشدتاساعتدوازده.

متااازساعتدوازدهتاساعتیکنها میخو دیم،بازمی فتیمکاا  ااداماهمایدادیا

شب.شبمیآمدیمگاوها اتروتمیجو وباه اهمایکاردیمیاااگارد بااغباود،مای

آمدیمیک وزکودپاشی،یک وزسمپاشیوکاا یاادمایگارفتیم.یعنایمایخاواهم

بگویمکهبچههاییکهبیایندمد کبگیرندومهندسبشوندودکتربشوند،نبود.د هماه

واینطو یبودکهآلماند جنگجهاانیدومبااخااکیکساان شتههااینطو یبود

شدهبودودیدیمکهبعدازدهپانجدهسالبیستسالشدندآقایدنیا.مد کگراییبهچه

د دمیخو د.علمودانشاستکهفو العادهاست.وقتیکهمابتوانیمسیب اازنالات

صدتند هکتا برساانیم،نشاانمایدهادکاهسنتیپانجدهتند هکتا به وشعلمیبه

علمخیلیمهماست.دانشخیلیمهماست.ولیآنزمانیاستکهماد اینخ بارویم.

د این شتهبرویم.ولیاآلنشماد وزا تجهادکشاو زیبرویدنودوپانجد صدشاان

ند.ولیصحبتهمکهمایاصالپایه اازپیوندتشخیصنمیدهندو قمها اهمنمیدان

 ____________________________ 
1- Farm 
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کند،ماشاا...کمنمیآو د.بااینترتیب،ماموفقنخواهیمشد.زمانیماموفقخواهیمشاد

کهکا  ابدهیمدستکا دان.

اشتغالبهکاردرمؤسسهتحقیقاتاصالحوتهیهنهالوبذر

وباذ باهوقتیدکتراتمامشدوا دایرانشدیم.د مؤسساهتحقیقااتنهاالمصطفوی:

عنوانکا شناسوعضوهیأتعلمیود بخشتحقیقاتباغبانیندودشاشساالهفات

سالکا کردیموتحقیقاتمان اد آنجاادامهدادیامتااانقاالبشاد.بعادازانقاالبباه

مدتپانجدهسالمسرولبخشتحقیقاتباغبانیبودمباچهلایستگاهتحقیقاتید ایارانتاا

موقعطرنیوجودنداشت.ماطر هایتحقیقاتی اآنجااپیاادهکاردیم.آن1608سال

د ایراند ایستگاههایتحقیقاتی.کا شناسخیلیکمباودچاونانقاالبفرهنگایشاده

بود.نجدیکبهصدنفربرایلیسانسوصدنفرهمبرایفو لیسانسوتعادادیهامبارای

ننجدیکنودد صدایانبچاههااییکاهسارکا دکترابو سیهکردیمکهاآل1پی.ا .دی.

هستندازبو سیههایآنزمانماهستند.

ایجاددورههایکارشناسیارشدتخصصیدرآموزشکدهکشاورزیکرج

بهدلیلاختالفیکهبا ؤسایآنزمانپایشآمادماا امجباو 08بعدسالمصطفوی:

کردندکهبهقسمتآموزشبیاییم.

تشریفآو دیدبهآموزشکده.08الپسسنوروزی:

.آنموقعهممعاونتآموزشوتجهیجنیارویانساانیآقاای1608بله،سالمصطفوی:

مهندسطهماسبیبود.بهاتفا ماآمدیمدوتاکا کاردیم.یکای،دو ههاایخودا تقاایی

اناهدا کا شناسیا شدبهصو تخیلیتخصصید سهزمینهزیتون،خرماومیاوههااید

مثلسیبوگالبیوبهکهد اینجاشروعکردیم.کا هاایبرناماه یاجیاصاولیاش ا

آنهاانجاممیدادندوکا هایاجراییاش اآموزشکدهانجاممیدادومااهفادهنفار ا

ازطریقکنکو داخلیازکا شناسهایخودوزا تکشاو زیوبامجاوزساازماناماو 

 ____________________________ 
1- Ph.D. 
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میکشو انتخابکردیموایندو ههایتخصصای ا اهاناداختیم.فاو ادا یواستخدا

العادهکا جالبیبود.برایاینکهکسیکهفو لیسانسزیتونمیشدعاالوهبارایانکاه

پانجدهواندد سهایعمومیمثلآما ،زبانانگلیسی،وفیجیولوژیکهفو لیساانسهاا

ن ا ویآفاتزیتونسهواناد،بیماا یهاایبایدمیگذ اندند،د سهایتخصصیشا

زیتون،فراو یزیتون،ما کتینگوبازا یابیزیتاونمای1زیتونسهواند،پستها وست

گذ اندند.واینهابهجایبیستوپنجواند،سیوپنجواند اد عرضدوسالونایم

یفاو لیساانسهاایمیگذ اندند.بازدیدهایمکر همگذاشتیموتوانستیمیاکتعاداد

خیلیتخصصی ویسهمحصولزیتون،خرماومیوههایدانهدا تربیتکنیم.اینبرناماه

خیلیموفقبودوقرا بودوبرنامه یجیهمشدکه ویسایرمحصوالتباغبانیهمکاا 

کنیم.بعدنتیگفتندکهچاراماا ویچغناد قناد،غاالت،نبوباات،ذ تدو هنداشاته

.چونکسیکهلیسانسعمومیگرفتهومیآیدفو لیساانسخاود اتخصصاید باشیم

یکمحصولمیگیردآیندهد خشانیخواهدداشت.اینکا خوببود،ولیمتأسافانهباا

تعوی آقایطهماسبیوزمانیکهآقایمهندسچراغعلیآمد،ایشاناعتقادیبهاینکا 

نحلبشودوگفتندکهفو لیساانسهاایتخصصاینداشتوگفتکهایندو ههابایدم

وظیفهدانشگاههااستونگذاشتندکهمااین اادامهبدهیم.علی غمایانکاهایانبرناماه

خیلیخیلیموفقبود.تجشانهمد همان شتهکا یخودشانبود.

میخواستمهمین ابپرسمکهاینهاپایاننامههمداشتند؟نوروزی:

بله.همهچیجداشتند،کامل.مانگاهمیکردیممیدیدیمکاهد ایارانفقا ی:مصطفو

یکنفرمتخصصخرمادا یم،مرنوممهندسکاشانی.ولایخاودمهنادسکاشاانی اباه

عنوانیکیازاساتیدمیآو دیماینجاکهتد یسکند.بهتاریناسااتید اازدانشاگاههاا

یفیتکا  اباالبردیم.ولایمتأسافانهازآنجااییکاهانتخابمیکردیمومیآمدندوک

اینجاسیاستدستافرادخاصاست،نمیگذا ندکاا بشاود.متأسافانهبعادازایانکاه

دو هاولتمامشدوآقایطهماسبیهم فتباالومعاونوزیرشدوآقایچراغعلایآماد

 ____________________________ 
1- Post  harwest 
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 ئیسآموزشکده.یعنیوقتیایانوتعطیلشکرد.د ایناوضاعوانوالبودکهماشدیم

فو لیسانسها اانجاممیدادیمماهیأتعلمیآموزشکدهبودیموبعدهمشدیم ئایس

آموزشکده.

پذیرشدانشجوازمیانروستازادگان

کا دوممااینبودکهد اینجاود همینآموزشکدهکشاو زیسه شتهمصطفوی:

نآالتکشاو زیوتولیداتگیاهی.د اینسه شتهناودداشتیم. شتههایآبیا ی،ماشی

نفر اانتخابمیکردیم.د مو داینهادوهدمداشتیم.هدماولاینباودکاهایانهاا

فق ازبچههای وستاباشند.فق ازبچههایدهاتدانشجومیگرفتیم.چارا؟بارایایان

کهفا غالتحصیلشدنددیگرنمای ونادکهمیدانستیمبچههاییکهد شهرهستند،فردا

کهکا کشاو زی اانجامبدهند.هدمدومشبانه وزیبود.اینهاعالوهبرنها ،شاامو

صبحانه،خوابگاهداشتندوتمامهجینهاینهابرعهدهمابودونتیبههارکادامازایانهاا

طاولتابساتانوزمساتانکاا یکهکتا زمینآزادمیدادیمومیگفتیمکهشمابایدد 

بکنید.اینهایکچیجینجدیکبههشتادواندد سداشتندکاهتراو یباودوعاالوهبار

آن،اینهاهشتادواندهمعملیمایگذ اندناد.یعنایصادوشصاتوانادد مجماوع.

جالبهمایناستکهاکثربچههااییکاهمایآمدنادماثالازصادانتخابشااند کنکاو 

هاینودبهبعدشانبودکهدیگرجاییقبولنشدهبودندمیآمدندایانجاا.معادلانتخاب

هایپایینیهمداشتند.بعدکهآمدنداینجاوشروعکردندچونبچههای وستاییبودند

عالقهمندشدند،قشنگیادگرفتند.نها وشاموصبحانهوخوابگاههمداشتند،نتایاگار

عینک اهمبهشانمیدادیمیااگرلباسهمنداشتند،لباسهمباهعینکهمنداشتندپول

شانمیدادیم.

شاهدیازپذیرشدانشجویانمناطقروستاییمحروم

یکخاطرهای اد اینمو دتعریفکانم.یاک وزمانداشاتمازدمد مصطفوی:

اهایساتادمویاکآموزشکدهباماشینمی فتم،یکدانشجویی اسوا شکردم.د بین 

کیلونا نگیخریدمویکدانهتعا فشکردموگفاتمبفرماا.گفاتمبچاهکجاایی؟گفات
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طرمهایخراسانجنوبی،یکیازدهاتآنجا.گفتمشماآنجاناا نگیمایخو دیاد.

گفتاولیندفعهنا نگی ااینجاد کا گااهخاو دم.اصاالناا نگید عمارمنخاو دم.

و دید؟گفتگردووسیبوگالبیوهمینچیجهاایماالدهاتماان.گفتمپسچیمیخ

گفتمچرا؟گفتبرایاینکهمردمکهد آمدینداشتند،د دهمانکهنبودوماهمکهاز

دهبیروننیامدهبودیم.واینخیلیبرایمجالببودکهایندهاتیواقعاجذبکا مایشاد

نجا.منظو مایناستکهبعضایاز وساتازادهوکا  اخوبیادمیگرفتومی فتآ

هایماد عمرشاننتیپرتقالونا نگی اهمندیدهبودند.اینخیلیمهماستوبرایما

خیلیمهمبودکهاینهابیایند.

کیفیتقابلتوجهدانشآموختگان

ناد.باهاینباعثشدکهاینهاعالقهمندشادندباهکاا وکاا  ایاادگرفتمصطفوی:

طو یکهد آخرکا کهاینهافا غالتحصیلمیشدند،میدیدیمکهکشاتوصانعت

مثالجیرفتمیگویدکهچهلنفرازاینها ابفرستبرایمن.بنیادمستضعفانمیگفات

پنجاهنفرازاینفا غالتحصیلهایت ابرایمنبفرست.کشاتوصانعتمغاانناماهمای

اینفا غالتحصیلها ابرایمنبفرست.یعنیاینهاهامتراو ییاادنوشتکهسینفراز

گرفتهبودندوهمعملی.وجالبتراینبودکهآنقد د سشانپربا بودکهوقتایمای

خواستندکنکو سراسری ابدهندازصدنفرنودوهشتنفرشاند کنکو ازکا دانیباه

اینکاه ویایانهااخاوبکاا شادهباود.هادمکا شناسیقبولمیشدند.چرا؟برای

اصلیفق اینبودکهبچههاکا بکنندویادبگیرندوبرگردندبرونادباه وساتاهاوکاا 

کشاو زی اانجامبدهند.وقتی ئیسآموزشکدهشدیمشروعکردیماینناودنفار اکاه

 انمیگذاشتیمبروند.هفتاهد هرسالمیگرفتیم،تابستانهابدوناستثناءهیچکدامشان

ایدو وزسه وزهمعملیاتداشتند.یعنیترو یوعملی اخیلیقویانجاممیدادناد.

د طولتابستانتماماینهامی یختندداخلزمینهاوکا هایعملی اانجاممایدادناد.

لماانباودباالبااسکهفا غالتحصیلآ1اینهالباسکا میپوشیدندوآنآقایدانشخواه

 ____________________________ 
 مهندس مرتضی دانشخواه، هم اکنون عضو هیأت علمی بازنشسته مرکز  -1
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کا میبردشانداخلزمینومیگفتکهامروزبایدتماماینقطعه اوجینکنید.اینجا

 اسَربَردا یکنید.اینجاپیوندبجنید.اینجاکاشتدا یموبیشترزمینها امیدادیمبه

کردندوواقعادانشجوها.بههردودانشجونیمهکتا ،یکهکتا زمینمیدادیموکا می

وپایاهو1یادمیگرفتند،واقعایادمیگرفتندوچون وستازادههمبودنادآنباکگراناد

اساسکشاو زی اهمداشتندومیفهمیدند.مثالد آنجاد  وستایشاناگرکااهوغیار

 دیفیکشتمیشد،اینجاسیستم دیفی ایادمیگرفات،سیساتمآبیاا یقطارهای ا

میگرفت.تمامسیستمهایجدید ایادمیگرفت.ایاننیاازنداشاتکاهباهاوگفتاهیاد

شودکاهوچهطو یاست،ولیاگردانشجویشهریمیگرفتیمبهغیارازخاو دنکااهو

هیچچیجنمیدانست.اینهاوقتیکهمیآمدندبیرونهمازنظرترو یخیلیقاویبودناد

کاا دانیهشاتادسااعتمایگذاشاتیم.دوبرابارمایچونمابهجاایچهالسااعتبارای

گذاشتیموصدوبیستساعتهمبرایشانعملیمیگذاشتیمد طاولدوساالوواقعاا

کا دانواقعیمیشدند.واینهاوقتیکهوا دبازا کا میشدند،اینها امایقاپیدناد.

 فتاهباودبااالکاهخادایعنیاینجایعنیآموزشکدهکشاو زیبهقد یکیفیاتکاا ش

وکیلیفا غالتحصیلهایماا ا ویدساتمایبردناد.مانیاادماساتکالسای ابنیااد

مستضعفاندعوتکردهبودودیدمکهماهرچهکهمیگفتیم،دوساهتاادانشاجوآنجاا

نشستهبودندوتامنشروعمیکردمبهصحبت،میدیدمکهاینهاشروعمیکردنادباه

سروالکردمکهببینمشماهاکهاینقد فرزوتندهستیدوهامتراو یوهامعملایگفتن.

قویهستیدازکجااینها ایادگرفتیاد؟زدنادزیارخنادهوگفتنادازهماانآموزشاکده

کشاو زیکهشماهمآنجابودید.اینخیلیبرایمجالببود.

عدمپذیرشدانشجویدختر

هایمااینبودکهبدوناستثناءخانمنمیگرفتیم.ایانخیلاییکیازفاکتو مصطفوی:

مهمبود.ولیماآمدیمچهکا کاردیم.اآلنپنجااهد صاددخترهااهساتند،پنجااهد صاد

پسرها.

 ____________________________ 
1- backgroung 
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اهتمامبهتوسعهمنابعانسانیآموزشکدهکشاورزیکرج
شمابایدهماهآقایچراغعلیآمدبهمنپیشنهادکردکه1605متأسفانهسالمصطفوی:

اینلیسانسهاوکا شناسها ابریجیبیرونوبفرستیشهرستان.بهجایفو لیسانسهاا

همپی.ا .دی.میآو مومنمیخواهمنیرویجوانبیااو موایانجاا امتحاولکانم.

گفتممناینکا  انمیکنم.گفتچرا؟گفتمبرایاینکهیکلیساانسبااپاانجدهساال

خدمتمعادلدهتافو لیسانسکمتجربهاست.یایکفو لیسانسبااپاانجدهساالسابقه

سابقهمعادلپنجتاپی.ا .دی.است.گفتممایککا دیگارمایکنایم.گفاتچاهکاا 

بکنیم؟گفتملیسانسها اکالسبگذا یمفاو لیساانسبشاوند.فاو لیساانسهاا اهام

دیونسیهمیکیازهمانهاییبودکهفاو لیساانسکالسبگذا یمدکترابگیرندکهخو

بود،شددکترا.یاآقایهمتیبود.خیلیهابودند.اآلنهفتهشتنفرشان فتندبهمؤسساه

ثبت.برایهمهاینهایکدو هکالسگذاشتیموهمهشانفو لیساانسهماانساالاول

قبولشدند.یعنیهمتجربهوهمتحصیالت.

هدرفرایندپذیرشدانشجوانجاممصاحب

باهالاجام وساتازادهباودندانشاجوهایپذیرفتاهشادهد آموزشاکدهاشاا هنوروزی:

کردید.چهطو از وستازادهبودنداوطلبهامطرمنمیشدید؟

ببینیدمااینکا  امیکردیم.اوالافرادیکهمیآمدندازکنکو سراسریمصطفوی:

نوشتهبودازعلیآباادفاالنجاا.دوبرابارساهبرابارظرفیاتمایمیآمدند.داوطلبمثال

گرفتیم،بعدبااینهامصانبهمیکردیم.د مصانبهمیپرسیدیمشاماماالکجااهساتید؟

د مصانبههامطمرنمیشدیمکهاین وستازادهاست.یکیآمدهبودوبچهاصفهانباود.

چاونجااییقباولنشادمآمادمایانجاا.ماگفتیمکهتوبرایچیآمدی؟گفتکاهمان

معدلشهمخوببودولیقبولشنکردیم.نتییادماساتمانیاکساروالیازایانبچاه

اصفهانیکردموگفتماگرمیخواهیقبولبشیهفتتامیوه ااسمببارکاهآخارشاس

ودباشد.بعددیدیمگفتهلوااس،ز دآلوااس،انگو ِس،گالبایااس.ایانخیلایجالاببا

برایمان.منظو مایناستکهاینها اقبولنمیکردیم.
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2913بازنشستگیازخدمتدرسال

چهزمانیبازنشستشدید؟نوروزی:

شددیدمکهما اخواستندوگفتندکهچونشمابانظار1656بعداولسالمصطفوی:

همگفتمکهمنکناا آقایچراغعلیوبانظرمامخالفهستیدبایدخودتبرویکنا .من

نمی وم.منخودم ابازنشستمیکنم.چونشامامایگوییادکاهمانآدمبااتجرباه ا

بگذا مکنا ویکمشتآدمبیتجربه ابیاو موهمهچیج اخرابکانم.باهخااطرایان

کهشمامیخواهیدیکتعدادافرادخاص ابیاو یداینجا.سرِهمینشادکاهماابعاداز

سالخودمان ابازنشستکردیم.61

چهسالیبود؟نوروزی:

همکاریودرادامهعدمهمکاریبادانشگاه

.باچها صدهجا تومانخودماان ابازنشساتکاردیم.اآلن1656اولسالمصطفوی:

دانشاگاهتربیات1656تااساال1656همچها میلیونتومان.بعاد فتایمدانشاگاه.ازساال

اهتهران،واندعلاوموتحقیقاات،گرمساا ودانشاگاهآزادکارجتاد یسمد س،دانشگ

کردیمونجدیکبهصدوپنجاهتاپایاننامهفو لیسانسودکترازیردستماتمامکردند.

آمدیماینجادیدیموبهدودلیلخودم اازدانشگاهکنا کشیدم.یکیازنظار56ازسال

دیدمدانشگاهها وزبه وزمی وندبهطرمسیستمتراو یسنیودیگریازنظراینکه

ومد کگراییوآنکیفیتکا ش ادا دازدستمیدهدودیدیمکهایانجاادیگار

جایمانیست.آمدیمیکزمینیاینجااجا هکردیموتولیدنهالهایمیوهبا وشهاای

علمی اپیادهکردیمواینکلزندگیمااست.

بهادغاموزارتجهادسازندگیباوزارتکشاورزینقد

بعدازانقالبدولتبه وستاهابر داد،گازداد،بهداشتداد،جاده اهاممصطفوی:

برایشانساخت،ولینودد صد وستاهاتخلیهشدهاست.چرا؟چونآدمهاوجاوانهاا

همکهیکیبعدازدیگریفاوتهمهشانناوا دبودندوکشیدند فتندبهشهرها،پیرمردها

کردند.شصتهجا تادهداشتیماکثراخالیشدندویاککاا بسایا زشاتیکاهد ایاران
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انجامشدادغامجهاادساازندگیبااوزا تکشااو زیباود.چاونجهاادساازندگییاک

وزا تیبودکهازانقالب وئیدهبودوشروعشدهبود. فتتودهاتوشروعکردکمک

نازکشاو زیگرفتهتاآبوبر وگازوهمهچیج اباهشاانمایداد.یعنایمتاولیکرد

شصتهجا تادهبود.ووز اتکشاو زیهامکاهکاا کشااو زیخاودش امایکارد،

خیلیهمقدیمیومتخصصهابودند.اینهاآمدندچهکا کردناد،آمدنادایانهاا اد 

ت،کشاو زیهمآنبنیادعلمیاشازبین فت.وایانهمادغامکردند وستاهاازبین ف

همکا بسیا اشتباهیبودکهانجامشد.نیفشد.اگرجهاادساازندگی اگذاشاتهبودناد

فق برایشصتهجا تاده،اآلنمحصوالتمادوتاسهبرابربود.

نبوددانشآموزدرآموزشکده

سرولیتداشتید،دانشآموزهمداشتید؟آنزمانیکهشماد آموزشکدهمنوروزی:

نه.فق مادیپلممیگرفتیمتادو هکا دانیودوسالدو هکا دانیبودد مصطفوی:

هایماشینآالتکشاو زیآبیا یوتولیداتگیااهی.هماینآقااییونسایخاودش شته

کاردپیادهمایکرد.قشنگتراکتو  اکامالًججءافرادیبودکه ویماشینآالتکا می

دادودومرتبهمیبست،کا یادشاانایستادندآنجاوقشنگنشانشانمیهاهممیوبچه

میداد.وخیلیهممتخصصد جهیکیاست.ولیافسوسکه فتد آنسیساتموشاد

معاونامو مالیوادا ی.یعنیآننرفت.سیستمادا یاین اکشیدبهآنطرم.

اسپاهترویجوآبادانیهمکاریب

یکزمانییادممیآیدکهشماازسپاهترویجوآبادانیتعریفمایکردیاد.نوروزی:

میخواستمبپرسمخودتانسپاهیترویجوآبادانیبودید؟

من،نهخیر.منآنجاکا میکردم.یعنید سپاهترویجما ادعاوتمایمصطفوی:

اینجاخوابگاهداشتند.بچههامیآمدنداینجایاکجکردندبرایتد یس.سپاهیانتروی

دو هسهچها ماههمیدیدند.تاهشتصبحکا هاینظامی اانجاممایدادناد.ازهشات

صبحبهبعدکالسهاتشکیلمیشدومنهمبرایکالسهایباغبانیمیآمدم.ماثالماا

یام،کاشاتد خاتیادشاانمایمیآمدیمپیوندیادشانمیدادیم،هرسیادشانمایداد
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دادیم.یامبا زهباآفات،مبا زهبابیما یها.ایندو ه اکهتماممیکردندباهجاایایان

کهبروندسربازی،ایندوسال امی فتندد دهاتوآموزشمیدادندمردم ا.

پسا تباطشماباسپاهترویجاینطو یبودکهتد یسمیکردید؟نوروزی:

بله.طفوی:مص

نظرتان اجعبهسپاهترویجوآبادانیمثبتاست؟نوروزی:

بله.مصطفوی:

مشکلینداشت؟نوروزی:

ببینیدنگاهکنیدیکچیج اخدمتتبگویمچاونبچاههاامایآمدنادیاکمصطفوی:

چیجییادمیگرفتند،بعدمی فتندتودهاتچوندهخالیبوددیگرومنتقلمیکردناد،

واشکالیازنظرمننداشت.هرچندکهبادو هسهچها ماههخیلیچیاجییاادنمایایراد

گیرندولیاینهاسعیمیکردند.آخرسپاهترویجوآبادانیبودکاهآباادانیهاا ابارای

آبادانیمی فتند.د ستاستدو هاشکوتاهمدتبودولیباالخرهیکخاونکوچولاو

.ولیانتخابافرادد  شتهکا خودشانخیلایمهامباود.د  گهایدهاتزدهمیشد

آنواقعامتحولمیکردکشاو زیمملکت ا.یعنییکیازانتخابهاای شاتهمهندسای

کشاو زیاینبایدباشدکهدهاتیباشد.بایدازدهباشد.

فاصلهگرفتنازآموزشعملی

یساانسهاایخودا تقاائیمنتأسفازاینمیخاو مکاهچاراایانفاو لمصطفوی:

تخصصیکهفردبعدازلیسانسد  شتهمثالذ تتخصصمیگیردیا شتهخرماا، شاته

زیتونیا شتهگندموجو،چرااینها اازبینبردند.چرامااینقد  فتهایم ویتراو ی

پایاهمح واینقد دانشگاههایزیادیدا یم.منیکد سیداشتمباهناامفیجیولاوژی

هاید ختانمیوهد دانشگاهتربیتمد س.بچههاا اباردمدماونادکاهبااغهاایکشات

متراکم انشانبدهم.اینباغهاکهد اینعکسپشتسرمنمیبینید،د اینبااغهااتاا

چها هجا تاد ختد هکتاا اسات.بعادادیادمدوتااازایاندانشاجوهایاکدفعاهجاا

جاخو دید؟گفتنادآخارماندانشاجویساالآخاردکتارایباغباانیخو دند.گفتمچرا
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هستم،اینباغها ااولیندفعهاستکهدا ممایبیانم.ایانیعنایچاه؟یعنایمااازعلامو

دانشوزندگیخیلیبهدو هستیم.

نقدبهاجارهدادناراضیمؤسساتومراکز

دادهاساتاجاا ه.مؤسساهاآلندانشاکدهکشااو زیهماهزماینهاایش امصطفوی:

تحقیقاتنهالوبذ زمینها ااجا هدادهاست.بابااینزمین اگذاشتهاندبارایایانکاه

بروید ویآنتحقیقکنید.اآلنمنادعامیکانمکاهبااایانسیساتمکشاتمتاراکممای

پایاهتوانیمصدتنتاصدوبیستتنسیببرداشتکنیم.د سیستمسنتیباغاتسیبکاه

هابذ یاستتاسیصداصلهنهالبیشترنمیشودکاشت.ولاید سیساتممتاراکمماامای

توانیمازچها هجا تادوازدههجا اصلهنهالد هکتا بکا یم.اآلند مشهدیاد دماوناد

اینباغاتاندانشده،صدتنتاصدوبیستتند هکتا برداشتمیکنند.د پرو ش

.د اینعکسهمدیدهمیشاود.ایانسیساتم1یستمیاستبهنامسیستموایانگو یکس

پیادهکردیم.نتیآقاینجتیهمآمادایانبااغ ادیاد.ماااگاربتاوانیمد 04 اماسال

سیصدهجا هکتا باغانگو کهدا یماینسیستم اپیادهکنیم،میتاوانیمباهجاایپاانجده

شتکنیم.فق بایکتغییرسیستم.تنپنجاهتند هکتا بردا

رخوتوسستیترویج

ترویجمردهاست.ترویجنابودشدهاست.اصالچیجیبهنامترویجد ایارانمصطفوی:

وجودخا جیندا د.اینسیستمکو دوند پرو شانگو  اآنزمانقبلازعباسابادی

کیبودکهفوتکرد.

د؟چهزمانی امیفرمائینوروزی:

قبلازانقالب.مصطفوی:

موسوی امیفرمائید.کمالالدینموسوی.نوروزی:

کمالالدینموسویآنموقعمیگفتاینسیستم اپیادهکنیموعبااسآباادیمصطفوی:

همالحقوواالنصامخوبکا میکرد.بعدازعباسآبادیدیگرترویجازبین فت.
 ____________________________ 

1- Y 
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دهآزآقایدکترآهونمنشدریافتابالغمسئولیتآموزشک

شمامسرولیتآموزشکده اازچهکسیتحویلگرفتید؟خاطرتانمیآید؟نوروزی:

چرا.جنابآقایدکترآهونمنش،تشریفاتیاینجا ئیسآموزشکدهباودمصطفوی:

وکا ها اهمآقایمهندسهاشمیودکترفتونیانجاممیدادندوبقیه.

رآموزشکدهراهاندازیبیوگازد

د دو هشماکا ید آموزشکدهانجامشدکهبخواهیدذکرکنید.نوروزی:

یککا خیلیقشنگیکهمااینجااکاردیمومتأسافانهازباینبردنادود مصطفوی:

انجامدادیم،آمدیمبیوگاز ا اهانداختیم.یاکدامپارو یبج گایداشاتیم.ماهمانزمان

کردموآمدمبنیانگذا بیوگاز،آقایمهنادسخطاابخش امنایندامپرو ی انفظش

دعوتشکردم.هفتهایساه وزمایآمادایانجااودامپارو ی اتکمایلشکارد.بعاداز

سازمانانرژیهاینودعوتکاردیمآقااییباهناامآقاایمهنادسشای االساالمازفاا غ

 ستکردوفضوالتگاوهااالتحصیلهایآلمانآمداینجا.ایشانیکمنبعبج گی اد

 امی یختداخلچاه،گازهاجمعمیشد.ازآنجابرایانتقالگازهالولهکشایکارده

بود.ازبیوگازتولیادیبارای وشانکاردنچاراغویخچاالونتایبخاا یاساتفادهمای

توانساتیمازآنباهکردیم.ایننیفشدازبین فت.چرا؟برایاینکاهد دهااتماامای

 تمفتومجانیاستفادهکنیم.آنوقتکودهااییهامکاهازایانبیوگاازباهدساتصو

آمد،صدد صداسترلیجهبود.نیفشدازبین فت.می

قائمبهفردبودناموردرایران

ایند زمانشمابود؟نوروزی:

ن فات.بله.د زمانماانجامشدوپیادهاشکردیم.بعددیگرمتأسفانهازبیمصطفوی:

عینهمانفو لیسانسهاییکهماا اهاناداختیم.ببینیادکانادیتارو شاد.بعادازکنادی

معاونش اگذاشتندوهیچچیجتغییارنکارد.ولایایانجاااگاراماروزآقاایدکتارمخبار

هاییکهایشاناینجاآمادهکرده،متوقفمیبازنشستهشودوبرودکنا ،نودد صدبرنامه

خطرناکترینچیجبرایمملکتاست.خیلیبداست.شود.واین
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خاطرتانمیآیدچهکسیبهجایشماآمدبهآموزشکده؟نوروزی:

بعدازمن؟مصطفوی:

بله.وقتیکهتشریفبردیدادغامصو تگرفت؟منظو مادغاامآموزشاکدهنوروزی:

است.)ره(بامرکجآموزشعالیامامخمینی

نیدبگویم.قرا بودکهآموزشکدهباامرکاجاماامادغاامبشاود.یاادمصبرکمصطفوی:

نیستکهچهکسیجایمنآمد.

ابالغمسئولیتآموزشکدهباامضاءدووزیر

نکممسرولیتشما اچهکسیامضاءکردهبود؟نوروزی:

مندیگرچونباقهرواستعفا فتم.مننکمم اهمازوزیرعلاومداشاتمومصطفوی:

هموزیرکشاو زی.نکمآموزشکده اهموزیرعلومبایدامضااءمایکاردوهاموزیار

کشاو زی.

یعنینکمدوامضائیبود.نوروزی:

بلهدوامضائیبود.مصطفوی:

وزیرکشاو زیکهانتماالآقایکالنتریبود.نوروزی:

طفیمعینبود.وزیرکشاو زیکالنتریبودووزیرعلومهمآقایدکترمصمصطفوی:

اینهانکم ادادهبودندبهما.



 

 مصاحبهباآقایدکترمحمدیونسیالموتی

 
 مالیمرکز(-)دفترمعاوناداری)ره(مرکزآموزشعالیامامخمینی-کرج-2931دی22

 

معرفیسوابقشغلیوتحصیلی
هشمایضمنتشکربابتوقتیکهبرایاینمصانبهاختصاصدادیاد،خاوانوروزی:

کنمبهعنواناولینسروالخودتان امعرفینمائیدومختصریازسوابقتحصایلیوشاغلی

تانتاقبلازانتصاببهعنوان ئیسآموزشکدهکشاو زیکرجبفرمائید.

بسما...الرنمنالرنیم.بندههمبهسهمخودمتشکرمیکنمبابتزنمتایکاهیونسی:

د  شاتهماشاینهاای1باهعناواناولایندو ه1638 ساالبرایاینکا تقبلمایکنیاد.د

کشاو زید دانشکدهکشاو زیدانشگاهشیرازپذیرفتهشدم.ابتداقصدانصرامداشاتمو

ترموبامعادل0بههمیندلیلیکترمهممرخصیگرفتمودیرآمدم.بههرنالپساز

فاا غالتحصایلشادم.د دو هد  شتهماشینهایکشااو زیازدانشاگاهشایراز"الف"

تحصیلبو سیهوزا تجهادسازندگیشدهبودم.پسازفراغتازتحصایلچاونقبالاز

دانشگاهخدمتنظاموظیفه اانجامدادهبودم،وا دخدمتشدموکا مند سامیوزا ت

جهااادسااازندگیشاادم.ابتااداد جهااادشهرسااتانقااجوینبااودموبعاادخااودم ابااهجهاااد

1635ندگیتنکابنمنتقلکردمچونبستگانمبیشترآنجابودناد.د تنکاابنود ساالساز

بااهصااو تهمجمااانبااااشااتغالبااهکااا د جهاااد.د دو هکا شناساایا شاادقبااولشاادم

سازندگیتفکیکوظایفوزا تجهادسازندگیووز اتکشاو زیصاو تگرفاتو

دسازندگیبههمراهتعدادیازهمکاا انازباانحاللکمیتههایکشاو زید وزا تجها

جملهآقایانمهندسمنصو نوابزاده،مهندسنمید ضاهاشمی،دکتاراجاللایودکتار

محمد ضاجهانسوزازوزا تجهاادساازندگیباهوزا تکشااو زیمنتقالشادیم.د 

 ____________________________ 
جدید  بازگشایی شد. در نظام 1511با آغاز انقالب فرهنگی دانشگاه ها به مدت دو سال تعطیل و در سال  1531در سال 1

برای  1513سال در سال  1آموزش عالی کشاورزی در دانشکده های کشاورزی دوره های کاردانی پیش بینی شده بود. پس از 
اولین بار پس از انقالب فرهنگی دوره های کارشناسی پیوسته در دانشکده های کشاورزی دانشگاه های کشور ایجاد و دانشجو 

 مورد پذیرش قرار گرفت. نوروزی
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دوباهوزا تکشاو زیبهماگفتهشدچون سمینشدهاید،اجاازهاداماهتحصایلندا یا

همینخاطرنکممأمو یتتحصیلیصاد نکردند.منهمبانوشتنیکد خواستکتبای

کا  ا هاکردهودو هکا شناسیا شد اد دانشکدهکشاو زیدانشاگاهتهارانشاروع

کردم.د دانشگاهتهرانمشغولتحصیلبودمکهیک وزاطالعدادندآقایدکتارآهاون

دکترآهونمنشدلیل هاکردنکا  اازپرسید.منهمگفاتمکاهمنشباشماکا دا د.

تقاضایمأمو یتآموزشیکردموچونموافقتنشدناگجیرشدمکهکا  ا هاکانم.باه

دنبالایشانآقایمهندسطهماسبی، ئیسوقتسازمانآموزشکشاو زیگفتندکهشما

کنیدوماهممجوزاداماهتحصایلباهبیااینجا سازمانآموزشکشاو زی شروعبهکا 

شمامیدهیم.اولقرا بودهفتهاییک وزکا کنیم،ولیبهتد یجکا بهجاایی ساید

کههفتهایهفت وز اکا میکردم.

محلکا تانکجابود؟نوروزی:

سازمانآموزشکشاو زید آنزماند مجموعهفعلیمرکجآماوزشعاالییونسی:

مستقربود.محلبعدیسازمانآموزشکشاو زیکههامایناکد اختیاا )ره(ینیامامخم

باود. ئایسساازمانانقالباییکنهاادمؤسسهتحقیقاتعلومباغبانیقرا دا د،د اختیا 

آموزشکشاو زید محلفعلی ئیسادا هاماو ماالیمرکاجباودواینجاا اتاا معااون

سااازمانآمااوزشکشاااو زیبااودوساااختمانمعاونااتادا یمرکااج امااو ادا ی-مااالی

پژوهشیمرکجوساختمانهایمجاو آنهمد اختیا ساازمانآماوزشکشااو زیباود.

آموزشکدهکشاو زیهمشاملقسمتهایادا ی،کالسهایآموزشیوخوابگااههاای

ابعدانشجویید ساختمانهاییکههماینککالسهایآموزشیمرکاج،گاروههاایمنا

طبیعیومدیریتوتوسعهکشاو زیوگروهعلومدامیمستقرهستند،اساتقرا داشات.باه

سااختمانفعلایمؤسساهتحقیقااتعلاومانقالبایآننهاادبودکه06تد یجد اوایلدهه

باغبانی اتخلیهکردوباد اختیا گرفتنآمفیتراتروسایرقسمتهااومرماتسااختمان

د ساازمان06تاا35شکشاو زیبهمحلجدیدخودمنتقلشد.ازساالهاسازمانآموز

آموزشکشاو زیبودموبعدبااخذدانشنامهفو لیسانسبهدنبالاینباودمکاهدانشاگاه

بروم.ازدانشگاهمختلفازجملهدانشگاهشیراز،دانشگاهشاهد،ودانشاگاهتهارانپاذیرش
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علمیدانشگاهتهرانتمامکا هایمند ساتشادهگرفتهبودم.نتیبرایعضویتهیأت

بودومجوزآقایدکترکالنتری،وزیروقتکشاو زی اهمگرفتهبودمکاهآقاایدکتار

آهونمنش، ئیسسازمانتحقیقاتکشاو زیمانعشد.ایشاانباهمانگفاتکاهماامای

رایاداماهخواهیمآموزشاکدهکشااو زی اباهپژوهشاکدهتبادیلکنایموشاما اهامبا

تحصیلخواهیمفرستادومیخواهیمدکتراتربیتکنیم.منهمقبولکردموماندگا شادم

عضوهیأتعلمیآموزشکدهشدم.پسازآنچندبا د آزماوندکتارای1606وازسال

اعجامبهخا جقبولشدموهربا بهدالیلینتوانستماعجامشوم،تااینکهسرانجامتصامیم

وا ددانشگاهتربیتماد س1605کهد آزمونداخلشرکتکنمونهایتاد سالگرفتم

تحصاایلدو هدکتااریطااولکشااید.دلیاالآنهااممساارولیتد 1658شاادمکااهتاااسااال

سالد آموزشاکدهمسارولگاروهآموزشای8تا4همبرای1606آموزشکدهبود.ازسال

راغعلیمسرولیتآموزشکده ابهعهادهآقایمهندسعبدالرنمنچ1605بودمتاد سال

منگذاشتند.

پذیرشمسئولیتآموزشکده

وهمجماانبااو ودباه1605بهاینترتیابمسارولیتآموزشاکده اد ساالنوروزی:

دو هدکتریبرعهدهگرفتید.

بله.هرقد همباهآقاایمهنادسچراغعلای،معااونآماوزشوتجهیاجنیاروییونسی:

اصرا کردمکهمیخواهمد سبخوانم،قبولنکردند.البتاهناگفتاهنمانادانسانیسازمان،

کهد آنزماند سخواندنمدیرانمنعقانونینداشت،یااگرداشتخیلیسختگیاری

 نمیشد.

 ئیسقبلیآموزشکدهکشاو زیچهکسیبود؟نوروزی:

آقایدکترمصطفویبودکهمیخواستبازنشستهشود.یونسی:

عنواندقیقآموزشکدهچهبود؟وزی:نور

عنااواندقیااقوکاماالآنآموزشااکدهکشاااو زیکاارجووابسااتهبااهوزا تیونسییی:

کشاو زیبود.ازلحاظچا تتشکیالتیآموزشکدهباخ چینوصلمیشدباهوزا ت

کشاو زیوبهاینمعنیبودکهقوانینومقر اتوزا تعلومبارآننااکمباود،ولایاز



 065                                                                                    ها          بخش نخست / مصاحبه

 
 

آموزشاکده ابارای5مالیوابستهبهوزا تکشاو زیبود.وزا تکشاو زیمجاوزنظر

مناطقمختلفازشو ایگسترشوزا تعلومگرفتهبود،ولیعماالیاکآموزشاکده ا

بیشترفعالنکردهبودندکهآنهمآموزشکدهکشاو زیکرجبود.

نقدوزیرکشاورزیبهخروجیدانشکدههایکشاورزی

بنابراین،اولیاءوزا تکشااو زیبرناماهایجاادچنادآموزشاکدهکشااو زی:نوروزی

دیگرهمد نظرداشتند؟

بله.فلسفهوجودیاینآموزشکدههااعتراضیبودکهآقایدکترکالنتاریباهیونسی:

مجموعهوزا تعلومداشتدایربراینکهفا غالتحصیالنشمابهد دعرصهنمیخو ند

یرویانسانیمو دنیازم اخودمتربیتکنمواین اد سخنرانیهاایمختلافومنبایدن

هماعالممیکردکهفا غالتحصیالندانشگاهکاا اییندا نادوماناینهاا اقباولنادا م.

دنبالاینهمبودکهد اینآموزشکدههااکا شناسایا شادودکتاراتربیاتکناد.نتای

شاو زیهمبایدازاینطریقتربیتشوند.ولیعماالبعادمعتقدبودکهمحققینوزا تک

ازاینکهدیدبههرنالازیکطرمفاا غالتحصایالنبیکاا هساتندوازآنطارمهام

03اعتراضاتیشد،باعثشدکهازمواضعخودشعقبنشینیکند.نتیبارایساالهاای

آمادم1605ماند ساالد آموزشکدهپاذیرشدانشاجونداشاتیم.بعادازایانکاه05تا

پذیرشدانشجو امجدداشروعکردیم.

پذیرشدانشجودرآموزشکدهکشاورزیکرج

دانشجویانپذیرششدهد آموزشکدهد مقطعکا دانیبودند؟نوروزی:

بلهیونسی:

ایندانشجویانبو سیهوزا تکشاو زیبودند؟یعنایتضامینیبارایجاذبنوروزی:

پسازخاتمهتحصیلوجودداشت؟آنهابهوزا تکشاو زی

نه،بو سیهنبودند.توجهداشتهباشیدکهبو سیهفرآیندخودش ادا د.همبایدیونسی:

 دیفمیگرفتند،همبایدنقو میدادندوهمبایدیککدپرسنلیبرایشاند نظرمای

مشاغولباهکاا تعهدیازدانشجویانمایگرفتنادکاهبایادد وزا تکشااو زیگرفتند.

شوند.
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آیاپسازخاتمهتحصیلاینزمینهبودکهآنها اجذبکنند؟نوروزی:

وزا تکشاو زیسعیمیکردکهتاجااییکاهممکاناساتازآنهااجاذبیونسی:

داشتهباشد،ولیعمالدانشآموختگاننمیتوانستندمنتظاربماننادکاهوزا تکشااو زی

بههمیندلیلمایتاوانگفاتکاههماهشااندنباالاداماهیک وزیآنها اجذبکند.

تحصیلبودند.د واقعتعهدبهاینصو تبودکاهمتعهادمایشادندباهدلیالاساتفادهاز

مجایایآموزش ایگاندوبرابرمدتتحصیلبارایوزا تکشااو زیکاا کننادکاهد 

عملهیچبحثاستخدامیمطر نبود.

یاستآموزشکدهکشاورزیکرجالزامدانشنامهدکتریر

ابالغچنابعالیبهعنوان ئیسآموزشکدهکشااو زیکارج اچاهمقاامینوروزی:

صاد کرد؟

زمانیکاهمسارولیتآموزشاکده اپاذیرفتم،فاو لیساانسباودم.یاکقاانونیونسی:

موقاعنانوشتهایبود،مثلاالنکهبراییکمسرولیتبایدفرددانشیا یاااساتادباشاد،آن

همهمینبحثهابودکهنتما ئیسآموزشکدهنتمابایددکتراداشتهباشد.چاوننکام

 ئیسآموزشکده اوزا تعلومصاد میکرد.یعنیقانونآموزشکدهاینطو باودکاه

معرفی اوزا تکشااو زیانجااممایدادوپاسازتأییادوزا تعلاوم،نکام اوزیار

عبا تدیگر، ئیسآموزشکدهبایدمو دتأییدوزا تعلاومکشاو زیصاد میکرد.به

قرا میگرفت.چوند زمانمسرولیتمد ککا شناسیا شادداشاتم،اباالغسرپرساتی

برایاینجانبازسویآقایمهندسعباسکشااو زی، ئایسوقاتساازمانتحقیقاات،

عالوهبر یاساتساازمان،دبیارهیاأتامنااءصاد شد.ایشانآموزشوترویجکشاو زی

سازمانوهمنمایندهوزیرکشاو زید هیأتامنااءآموزشاکدهباود.انکاامهیاأتامنااء

آموزشکده اهمآقایمحمدخاتمی ئیسجمهو بهعنوان ئیسشاو ایعاالیانقاالب

دکشااو زیکنمتنهاانکامیکهد مجموعهوزا تجهااکرد.فکرمیفرهنگیصاد می

توس  ئایسجمهاو صااد شاد،انکااماعضااءهیاأتامنااءآموزشاکدهباود.نتاید 

شود.هااینطو نبودوانکامتوس وزیرعلومصاد میدانشگاه
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اعضاءهیأتامناءآموزشکدهکشاورزیکرج

ضمنایانکاهخاواهشمایکانمنساخهایازاباالغتاان اجهاتثباتد نوروزی:

 ی شاافاهیمرکااجا ائااهنمائیااد،خاطرتااانماایآیاادکااهاعضاااءهیااأتامناااءمجموعااهتااا

آموزشکدهچهکسانیبودند؟

ازاعضاءهیأتامناءآموزشکدهکهتوس آقایخاتمیصااد شادهباود،ماییونسی:

توانمازآقایانچراغعلی، سولام،کشاو ز،کالنتری،اسالممجیدینامببرم.

درآموزشکدهکشاورزیکرجفرآیندپذیرشدانشجو

دانشجویانآموزشکده اازطریقآزمونکنکو سراسریجذبمیشدند؟نوروزی:

بله.یونسی:

د چه شتههاییدانشجوجذبمیکردید؟نوروزی:

د سه شتهبهمامجوزدادهبودند.کا دانیتولیداتگیااهی،کاا دانیماشاینیونسی:

یا ی.هایکشاو زی،وکا دانیآب

دانشجویانفق مردبودند؟ود هرد  شاتهد هارساالچنادنفارپاذیرشنوروزی:

داشتید؟

بله.فق مردهاپذیرشمیشدند.ساینفارمااظرفیاتداشاتیم،معماوالبیساتیونسی:

نفرشتکمیلمیشد.چوند آنزمانداوطلبزیادبودوایانقاد هامدانشاگاهمتفرقاه

دههمزیرمجموعهوزا تعلومبودوباههمایندلیالانگیاجهداوطلباانزیادنبود.آموزشک

برایو ودبهآموزشکدهباالبود.افرادپاذیرششادهدا ایساطحاطالعااتبااالبودنادو

بود.د نالیکهامروزدانشاگاهتهارانبااتاراز3666تانتی8566و8066ترازشانبیشتر

دانشجوهمدومرنلهایباود.د مرنلاهاولساهپذیرشدانشجودا د.پذیرش3666زیر

برابرظرفیتاسامیاعالممیشدود مرنلهدوممصانبهمیشدند.د مصانبهسعیمای

شدبااهدافیکهآموزشکدهداشات،تااجاایممکانافارادیکاه وساتازادهباشاندود 

بخشکشاو زیبمانند،پذیرششوند.

داشتند؟دانشجویانخوابگاهنوروزی:

بلههمخوابگاهداشتندوهمغذاداشتند.یونسی:
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خوابگاهشانکجابود؟نوروزی:

سهخوابگاهداشتیم.یکیازآنهاد ناالناضارمجموعاهکاالسهاایمرکاجیونسی:

استودوساختمانهمجوا آنکهد نالناضرشاملگروهمناابعطبیعایومادیریتو

اههایمابودند. ستو انونمازخاناههامد محالفعلایساختمانمجاو آناست،خوابگ

آنقرا داشت.

محلاستقراررئیسآموزشکدهکشاورزیکرج

محل ئیسآموزشکدهکجابود؟نوروزی:

محلیکههماینک ئیسامو مالیمرکجمستقراست،د آنزماناتا  ئیسیونسی:

وزا تجهاااد)ره(الیامااامخمیناایآموزشااکدهبااودوبعاادازادغااامد مرکااجآمااوزشعاا

سازندگیهمآقاینوتاشوپسازایشانآقاایکریمایناژادهامد هماانمحالمساتقر

بودند.

مجموعاهایکاهد ناالناضار ئایسمرکاجد آناساتقرا دا د،وجاودنوروزی:

داشت؟

بلهبودود آنزمانمهدکودکبود.یونسی:

مهدکودک ونقداشت؟نوروزی:

بله.فرزندانکا کنانهمآموزشکدهوهمسازمانآموزشکشااو زید مهادیونسی:

کودکپذیرفتهمیشدند.

ادغامآموزشکدهکشاورزیکرجبامرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(

تاچهسالیمسرولیتآموزشکده اداشتید؟نوروزی:

ادغاام1651وعمالد سالصحبتادغامشد56بود.سال51فکرکنمتاسالیونسی:

صو تگرفت.ناگفتهنماندکهپستهایسازمانیمرکجامامد وزا تجهاادساازندگی

ازسازمانمدیریتبودوبهعنوانمد سباودومجاوزشاو ایگساترشوزا تعلاوم ا

نداشت.پسازادغامدووزا تخانهدیدنادکاهآموزشاکدهباهدالیالمختلافازجملاه

تهایهیأتعلمیخالیظرفیتادغامبامرکجامام ادا دوبههمینایاندو اداشتنپس
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د همادغامکردند.پرسنلمرکجاماممخالفبودند.چونمحلمرکجاماامد تهارانباود.

آنهمد مرکجتهرانومقابلدانشگاهتهران.د نالیکهآموزشکدهکارجباودوداخال

ود.بههمیندلیلقد یتانشوجاودداشات.مانهامخیلایکرجهمنبودوترددسختب

اصرا داشتمکهاینادغامصو تبگیردتابتوانمبهد سمبرساموازطارمدانشاگاههام

برایاتمامتحصیلد فشا بودم.نتید آنسالهاکا بهجایی سیدکهدانشگاهازمان

عناوانمعااونآماوزشساازمانهامتعهدگرفتکهد دانشگاهبمانم.آقایچراغعلایباه

اصرا داشتکهادغامانجامشودتاپسازآنمسرولیت اتحویلبدهم.

اصراربرادغامسریعترآموزشکدهومرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(

 پااسخودتااانهااماصاارا داشااتیدکااهادغاااموتحویاالمساارولیتزودتاارنییوروزی:

انجامشود؟

تهپسازادغامهمآقاینوتاشبهعنوان ئایسجدیادمرکاج،صدد صد.الب:یونسی

چونآموزشکدهد مرکجادغامشدهبود،ایشانگفتکهکجامیخواهیادبرویادویاک

محمددا یمویکمحمدآباد.چوناسمکوچکمنمحمداستواینکاهماناصاالآن

ندند.آقاینوتاششد ئایسجانمی سمکهبیایم.یعنیپسازادغامهردو ئیسباقیما

.د ماو د1658مالیمرکجبودمتاساال-وماهممعاون.بههرنالبهعنوانمعاونادا ی

آقاینوتاشهممیدانیدکهایشانآدمبسیا بج گیبودومسرولیتهایبج گایداشاتند.

قبلیایشاانمعاونوزیر، ئیسپشتیبانیجنگو ئیسجهاداستانفا سازمسرولیتهای

استومنهمد دو انهمکا یباایشانخیلیچیجهاازایشانیاادگارفتم.مادیرساالمو

متعهدیبودند.ایشاند دو انتصدیشانمقدا یتنشبامدیرانسازمانپیداکردند.

دیوارکشیآموزشکده

ازکا هایمهمدو انتصدیتاند آموزشکدهبفرمائید.نوروزی:

ایانمجموعاهافارادزیاادیزنماتکشایدند.ازجملاهکا هاایآندو اند یونسی:

توانمبهدیوا کشیآموزشکدهاشا هکنم.چوننبودنصا ودیوا مشاکالتی ابارایمی

آموزشکدهد پیداشت.تااقبالازدیاوا کشایماردممحلایباهدلیالتارددد ا اضای



 ()رهتاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     071

باهخودشااناسات.دزدیهااییازاماوالکردندکهاینا اضیمتعلقآموزشکده،فکرمی

آموزشکدهشدهبودکهازجملهدامویااتراکتاو آموزشاکده اباهسارقت فتاهباود.د 

کردند.د یاکماو دد کردند.بهدانشجویانتعرضمیا اضیماموادمخد مصرممی

ریا اضیآموزشکدهجسدیپیداشاد.باههمایندلیالدیاوا کشایآموزشاکده اپیگیا

کردیموبرایهمینمکاتباتیهمانجامدادیام.مثالهمایناآلنکاهنصاا کشایا اضای

 ابهجددنبالکاردموبارایایانکاا اعتباا انقالبیآننهادبازپسگرفتهشدهازپادگان

خوبیهمازسازمانگرفتم.البتهدیوا کشیآموزشکدهد آنزمانبهاینسادگینباودو

باز سیکلکشو باالگرفت.د سازمانباز سیبرخو دخیلیبدیبامانکا تاسازمان

شدکهبسیا برایخودممتأسفشدم.د نالیکههادمماننفاظونراساتازاماوال

دولتیبود،بایدد سازمانباز سیبهبازپرسجوابمیدادم.ازدیگرکا هاایآنمقطاع

کنمبعدازیاکوقفاهدوساالهمجادداازساالبایدبهپذیرشدانشجواشا هکنم.فکرمی

دانشجوپذیرشکردیم.بحثاصال باغات اانجامدادیم.بازسازیچاهها اانجام1605

دادم.د زمانادغامهمسعیکردمکهتاجایممکنتنشها اازهردوطرم فعکنم.

یادیازبرخیهمکاراندردورانتصدیمسئولیتآموزشکده

ازهمکا انخودد دو انمسرولیتآموزشکدهازچهکسانیناممیبرید؟وزی:نور

آقایمهندسچراغعلیخیلیخیلینمایتکردناد.آقاایمهنادسطهماسابییونسی:

خدماتبج گید اینمجموعهانجامدادند.جادا دازنمایتهایآقایدکترقرهیاضی

همیادیبکنیم.

آموزشکدهچهکسانیبودند؟معاونینشماد نوروزی:

ماالی.مسارولیت-آموزشکدهدومعاونداشت.معاونآموزشیومعاونادا ییونسی:

مالیهمآقاای-معاونتآموزشی اآقایدکترعلیفتونیبرعهدهداشتندومعاونادا ی

مهندسنمید ضاهاشمیبودند.
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 مصاحبهباآقایدکترمحمدرضانوتاش


 شرکتسهامیایرانیانپوشش-تهران-2931بهمن1



معرفیسوابقشغلیوتحصیلی

آقایدکترنوتاشضمناینکهازخدمتشماتشکرمیکانم،خاواهشماینوروزی:

امعرفیبفرمائید.کنمابتداخودتان 

بسما...الرنمنالرنیم.الحمدا... بالعاالمینوالعاقباهالهالالتقاویوالیقاین.نوتاش:

بندهقبلازانقالبدانشگاهشیرازبودم.دانشجویکا شناسیا شد شتهفیجیکود ناال

ماراهدفاعازپایاننامه.قبلازانقالبد انجماناساالمیوبعضایفعالیاتهاایجمعایه

دانشجویانمسلمانمشغولبودیم.وضمناد هماندو هفاو لیساانسد دانشاگاهشایراز

کا هایی ابرایتد یسوآزمایشگاهشروعکردهبودموبهعنوانمربیآزمایشایپیماانی

آنجامشغولشدهبودمکهدیگارخاو دباهبحاثانقاالبودانشاگاهشایرازچاونیاک

واساتیدشخا جیبودندتقریباتعطیلشدوماشدیمججءشاو ایدانشگاهبینالمللیبود

دانشگاه.مرنومدکترشریعتمدا یوزیرعلومبودکهآمدندشیراز.چاونتنهاادانشاگاهی

بودکهبعدازانقالبخیلیدچا بحرانشد.خیلایازاسااتیدخاا جیکاهآنجاابودناد،

نجازبانشهمانگلیسیباودونتایایرانایهاا فتند.بعضیازایرانیهاهم فتند.چونآ

همآنجافا سیصحبتنمیکردند،نتیداخلمحوطهدانشگاه.خیلیتعدادکمیمانده

بودند.آنجابخشداشت،دانشکدهداشتوبعدخوددانشگاهباود.ایشاانآمادآنجااو

د،یکنفارنماینادهبرایبخشهاشو اهایید ستکرد.پیشنهادکردکهیکنفرازاساتی

دانشجویانویکنفرنمایندهکا کنان،اینهابشوندنماینادگانهاربخاشوبعادایانهاا

شو ایدانشکده امشخصکنندازمیانشو اهایبخشهاییکههست،وبعادشاو اهای

دانشکدههاسنایدانشگاه اد ستکنند.اسمآن اسنایدانشگاهگذاشتهبود.مند هر

سطحانتخابشدم.همبخاشفیجیاک،هامدانشاکدهادبیااتوعلاوموهامد سانایسه
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دانشگاه.مدتهادانشگاهاینطو یادا هشد.چونخیلیکسینبودواوایلانقاالبباود

85ویکخردهبههم یختهبود.اینادامهداشتتازمانانقالبفرهنگیکاهتقریباابهاا 

کهدیگردانشاگاههااتعطیالشادند.البتاهآنموقاعمااجهاادبود،بینا دیبهشتوخرداد

دانشگاهی اتشکیلدادهبودیمومنهاممسارولیتش اداشاتم.باابعضایازعجیجانایکاه

بودندونیروهاییکهازدانشجویانکهبیکا بودندومیخواستندکا کنندماامعرفایمای

مناطقمحروموجاهاایمختلاففعالیاتمایکردیمبهنهادهایانقالبیواینهامی فتند

کردند.

همکاریباجهادسازندگی

بعدشهمباجهادسازندگیماهمکا یمان اشروعکاردیم.مسارولاماو شهرساتان

هایشو ایجهادسازندگیفا سشدم،بعداهامکاهجناگاتفاا افتاادمسارولیتاماو 

بهکا د  وستاهاوبخشکشاو زی، اهجنگهمبابندهبود.ازآنجاو ودپیداکردیم

سازی،بر ،آب سانیوهمهزمینههاییکاهآنموقاعجهاادساازندگیفعالیاتداشات.

بخشهایترویجیهمداشت.آنزمانجهادسازندگید زمینهگندمهممسرولیتهاایی

ازساال اگرفتکهطر هایسنابلیکودو ااجراکرد.اینبحثادامهداشات،ولای

د مرکجهمد وزا تخانهیکمسرولیتهایی ابهبندهدادند.اگراشتباهنکنماولاین30

بودکهبهدستو شو ایمرکجی،آنموقعوزا تخانههناوزنشاده30آنا دیبهشتسال

بود،شو ایمرکجیبودویکهیأتیبهعنوانهیأتتدویننظامآموزشجهادسازندگی

نموقعد دفترمرکجیکمیتهداشاتیموواناد.کمیتاههااکاا اجرایایماید ستشد.آ

کردندمثلکمیتهکشاو زی،کمیتهعمران،کمیتهصنایعوغیره.آنهاییکاهیاکمقادا 

خدماتیتربودند،ستادیتربودنداسمشانواندبود.آموزشواندباودومسارولواناد

قعالبتهدکترایش انداشت.ایشاانبودنادوایانآموزشآقایدکترخلقانیبودکهآنمو

هیأتتدویننظامآموزشیجهادسازندگیهمتشکیلشدکاهبنادههامعضاوشباودمو

همانموقعهمنکمیزدندکهمنگاهیوقتهامیآمدمتهرانازشایرازباراینضاو 

د اینهیأت.
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یادیازشهیدانرجببیگیودادمان

تانکجابود؟محلجلساتنوروزی:

محلجلساتماد همینمرکجآموزشعالیامامخمینی  ه باود، وباه وینوتاش:

دانشگاهتهران،نبشدانشگاه.جادا دازهمانابتداییکهوا دآنسااختمانشادیم،یاادی

بکنیمازبعضیازعجیجانیکهآنجادیدیموآشناشادیم.بعضایهایشاانشاهیدشادنداز

دمهدی جببیگی.اخویبج گترآقامجتبی جببیگایویاکاتااقیهامجملهشهی

داشتندویکنشریهایهممنتشرمیکردندوفعالیتمیکردندکهبعدابهدساتمناافقین

کو دلشهیدشدند.یادیهمازشهیددادماانبکنایمکاهبعادازخلقاانیایشاانمسارولیت

نبعداکهشیالتبهوزا تجهادساازندگیمنتقالداشتندود همانجامستقرشدند.ایشا

شدمسرولیتمعاونتشیالتوزا تجهادسازندگی ابرعهدهگرفتندومیدانیدکهنهایتا

وزیرمسکنوشهرسازیشدندوهواپیمایشاند گلستاند یاکهاواییخبنادانوبارم

ند. و شاانشاادویادشاانانبهکوهخو دوبهاتفا نمایندهآنمنطقهبهدیا باقیشتافت

شاءا...ماندگا باشد.

مسئولیتدرستادوزارتجهادسازندگی

اعضااینهیأتجمعمیشدندوبحثمیکردندوتصمیماتی امایگرفتناد.باهایان

35ترتیب،ماکمابیشبابحثهاایآماوزشوزا تخاناهآشاناشادیم.بعادهامازساال

مو مجلسوزا تخانهبیایمتهران.آمدمومدتکمیمدیرخواستمکهبرایبحثهایا

کلامو مجلسبودموبعدهمشدممعاونامو استانها،نقوقیومجلسوزا تخاناه.

ادامهداشت.06اینمسرولیتبرعهدهمنبودومیشودگفتکهتقریباتاسال

مسئولیتواحدهایبرونمرزیوزارتجهادسازندگی

اینمعاونت،مسرولیتهایدیگرهممنداشتم.بعدهافعالیتهایوزا تجهاادغیراز

سازندگید خا جازکشو همبهعهدهبندهگذاشاتهشادونهایتاادفتارید اماا اتد 

دبید ستشدکهازآنجامدیریتخدماتی اکاهجهاادساازندگیمایتوانساتبارای

نجانیااا،ساایرالرون،غنااا،زیمبااابوهوبعضاایکشااو هایمحاارومآفریقاااییمثاالسااودان،تا
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کشو هایدیگرمثللبنان،آلبانی،بوسنیوهرزگوینوجاهایدیگرا ائهدهد ابرعهده

گرفتیمکهنقشخوبیهمداشتد نجدیکیاینکشو هاباایران،خصوصاد شرای بعاد

ایغیرمتعهدهمکا یازجنگکهتحریمهادوبا هشدیدشدهبود.اینکشو هاوکشو ه

خوبیداشتندد جلوگیریازخیلیازتحریمهاییکهآنموقعبناباودبارایایارانلحااظ

بشودونتوانستندواینکشو هاکمکمیکردناد.مانمسارولیتهاایزیاادید اماا ات

داشتمد شرکتهاودفاتریکهد ستکردهبودیم.

ندگیمسئولیتمجدددرستادوزارتجهادساز

زمانآقایسعیدیکیابرایفازدومما اخواستندوبرگشاتمایارانومعااوننقاوقی،

هاشدم.اولید زمانآقایفروزشبودودومید زمانآقایسعیدیکیا.مجلسواستان

بهدلیلتجربیاتیکهد خیلیازکشو هاداشاتیم،فعالیاتهاایزیاادیداشاتیموخیلایاز

ترکاقتصادیایرانوسایرکشو هابرعهدهمنبود،مثالتاجیکساتانوکمیسیونهایمش

ترکمنستان.آنجاهمفعالیتهاایخیلایخاوبیشاد.بعادهامضامنایانکاهمسارولیت

معاونتنقوقیواستانهاومجلس اداشتم،خیلیازوظاایف اآقاایمهنادسساعیدی

یموبهآنکا هاهممایپارداختیمازکیابرایبندهنکمهایی امیزدکهمجبو میشد

جملهساماندهیشرکتهاومؤسساتزیادیبودکهوابستهبهوزا تخانهبودکاهد آن

موقعیکمقدا یتعیینتکلیفشدند،کدامهابایدبمانناد،کادامهاابایادادغاامبشاوند،

هاا،ازجملاههماینههابایدسهامشمنتقلبشودبهخاودبچاهابایدجمعبشوند،کدامکدام

هاشد.هاآنزمانها.تصمیمگیریهمهایننصرواین

ریاستمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(

ازچهزمانیآغازشد؟)ره(همکا یتانبامرکجآموزشعالیامامخمینینوروزی:

اشاتمچونمنهیأتعلمیپیمانیوآزمایشیدانشگاهشیرازبودم،عالقهام ادنوتاش:

وکا علمیام اتعطیلنمیکردم.همچنانبهیکنوعیادامهمیدادم.بعدکاهمؤسساه

کا بردیایجادشدباآنهاهمکا یهایی اشروعکاردیم.مسارولتادوینمتاون-علمی

.بعادازتصاویب56و05کاا بردی.ساالهاای-علمیبودمومشاو  ئیسمؤسسهعلمی
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مان05ازهماانساال05دسازندگیووزا تکشاو زید سالقانونادغاموزا تجها

 اگرفتموهمجمان ئیسآموزشکده)ره(آمدمومسرولیتمرکجآموزشعالیامامخمینی

کشاو زیهمشدم.قبلازمنآقاییونسایسرپرساتباودآنجااوماننکام ئایس ا

ادا یوآقاای-دومومعااونماالیگرفتموایشان انگهداشتیمبهعنوانقائممقاامونفار

مهندسسیدنمید ضاهاشمیهمبودندکهخیلیاینها اآنجازنماتدادیام.البتاهاز

بچههاییکهد مرکجامامبودندهممنبایدیادیبکنمازجملهآقایدکترسیدعباسمیر

تاامعااونجلیلیکهخیلیزنمتشدادیمد پساتهاایمختلافازمسارولیتدفتاربناده

آموزشی،معاوندانشاجوییونتاید برهاهایکا هاایپژوهشایهاممایکارد.آقاای

ماالیماان-مهندسصائبیکهمعاونپژوهشیمانبود.آقایدکترنامدا کهمعااونادا ی

بود.زنماتزیادیکشیدند.بحثادغامایندومجموعاهمطار شادوباهدلیالایانکاه

همینمحلفعلیبودوتهرانهماجا هایبود،بنا ابرایانفضایبج گترید کرجد 

گذاشتیمکهمرکجیت اانتقالبدهیمباهآنجااوتجمیاعکنایم.آموزشاکدهد آنزماان

کاا بردی اشاروعکاردهبودنادویاکدو های-خیلیفعاالنباودوآنجااهامعلمای

بردیتظااهراتی اجلاووزا تکاا -دانشجوگرفتهبودند،ولیفا غالتحصیلهایعلمای

کشاو زیکردندو ویپلههانشساتندوتحصانوشاغلمایخواساتندکاهآقاایدکتار

کالنتریوزیروقتتقریباجلودو ههایجدید اگرفتوگفتندکهماآماوزشدادیامو

تعهدندا یمکهنتمابهکا بگیریمواگراینطو استفعالمتوقفکنید.بههرصاو ت،

آنجاتعطیلبودآنموقع.

تحویلمسئولیتمرکزازآقایدکتربصیری

 ؤسایقبلوبعدازشماد مرکجچهکسانیبودند؟نوروزی:

منازآقایبصیریتحویلگرفتموبعدازمنهمآقایقریشیآمدند.نوتاش:

آقایقریشییاآقایکریمینژاد؟نوروزی:

نبود.د مؤسسهبود.نه.کریمینژادمرکجنوتاش:

یادتانمیآیدکهد چهتا یخیمرکج اتحویلآقایقریشیدادید؟نوروزی:
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باهبعاد فاتموزا ت56بود،اگراشاتباهنکانم.چاوناز56.فکرکنمسال56نوتاش:

صنایع.

چهزمانی ئیسمرکجامامد وزا تجهادسازندگیشدید؟نوروزی:

است.ووقتیهمکهادغامشدایننکم ا1ننکمانتصابمنبود.ای05سالنوتاش:

آقایقرهیاضیداد.اینهمنکمعضویتهیاأتتادوینشاو اینظاامآموزشایوزا ت

.یعنیازآنسالهااباامجموعاه1630جهادسازندگیکهآقایخلقانیبهمندادد سال

زآقاایبصایریهام ئایسمرکاجمرکجامامهمکا یهاییداشتیم.ناگفتهنماندکاهقبالا

آقایدکترعسگریبود.شماازخلقانیودادمانشروعکنیدتابعدازایانکاهمرکاججادا

شداولین ئیسشفکرکنمدکترعسگریبود،بعدهمبصیریبودوبعدهممنبودم.البتاه

آنهاهرکدامشانمدتکمتریبودند

(وآموزشکدهکشاورزیکرجادغاممرکزآموزشعالیامامخمینی)ره

ادغاممرکجوآموزشکدهوانتقالبهکارجتصامیمخودتاانباود،یااباهشامانوروزی:

تکلیفشد؟

صحبتهاییداشتیم.چندجلسهوزا تخانهباماداشتندوبهماگفتندکهایاننوتاش:

کاهمراکاجها اادغامکنید.گفتندکهاآلندووزا تخاناهیکایشادهوطبیعایهامباود

آموزشییکیشوندوبههمیندلیلهممسرولهردو ایکمدتیبنده اگذاشتندوبعاد

ازیکسالگفتندکهناالدیگرادغاماتفا بیافتد.یواشیواشمنسعیکردماینکا  ا

انجامدهم.من وزهایفردمثالتهرانبودم، وزهایزوجآنجابودمکهایندوتاا اباه

نجدیککنم.میدانیدکهآنجامحلپادگانسپاهیانترویجبود.بیشترمحلخوابگااههم

واینهابود.وقتیهمماآمدیماصالمخروبهشدهبود.مدتهاماندهبود.وقتیمااآمادیم

سازندگی اشروعکردیم.جهادسازندگی ابرایآنجا.ازآسفالتشکهد ساتبشاود،

مخروبهشدهبود،چونسالهابودکهاستفادهنشدهبود.نتیخیلایازازخوابگاههاییکه

 ____________________________ 
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گرفتاهباود.هماانپادگاانانقالباییکنهاادلولهکشیهاپوسیدهبود.بخشیازآنجا ا

همتکهبرایپشتیبانیجنگبود.آنجاهااییکاهدساتمااباود ایاواشیاواششاروع

تکردیم.بعدشروعکردیمیکیدیگرکردیمبهبازسازیکردنویکسریکالسد س

 اخرابکردیمود ستکردیموشدمحلستادآموزشیما،گروههاوغیارهومعااونین

مستقرشدند.بعدهمیکیدیگاروشادکا هاایآزمایشاگاهیوساالنهااوجااییبارای

ادهنشستنتاباالخرهیواشیواششکلیگرفت.اینها ااصاال کاردیموباهتاد یجآما

شد.

هایآموزشیمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(هدور

د وزا ت)ره(هایآموزشیمرکجآماوزشعاالیاماامخمیناید مو ددو هنوروزی:

جهادسازندگیتوضیحبفرمائید.

مجموعهایکهماتهرانداشتیم وبه ویدانشگاهتهراننبشخیاباندانشاگاه،نوتاش:

طبقهبودوکالسهاپربود.مایاکتعادادزیاادیدو ه اهامازیکساختمانچها پنج

قبلآنجاشروعکردهبودیم.همآموزشهایضمنخدمتداشاتیمومعماوالهارکسای

تمایلداشتگفتهبودندباکپیشناسنامهوکپینکمشکها ائهکندمایتوانادثباتناام

یایندآنجاودو ههایآموزشایببینناد.کند.یعنیبهاینشکلهمهمیتوانستندازجهادب

دو ههایآموزشیضمنخدمتبراساسنیازبود،بیشترمسائل وزبود.ماثالبحاثهاای

بهرهو یباود،بحاثهاایاساتراتژیکباود.بحاثهیاایمختلفایباود.یاکساریهام

تخصصیتربودکهگروههایی اد ستکاردهباودیم،گاروهکشااو زی،گاروهماشاین

ت،گروهدامپرو ی،گروهمدیریتوهرکدامشانکا میکردندودو هایتصاویباال

میکردند،مفادش،مد سشوغیره.بهتد یجمد سینجمعشدندآنجاویاواشیاواش

شکلگرفتند.ابتدامد سینخودمجموعهبودندوبعدباهماهنگیهاییکهباوزا تعلوم

وزا تعلومد چنادنوباتآمدناد،آنهاایی اکاههیاأتشدوهیأتممیجههاییکهاز

هایممیجهمیپذیرفتد،بهتد یجتبدیلبههیأتعلمیشدند.باهایانترتیاب،گاروههااو

شو ایگروههایعلمید مجموعهتشکیلشد.
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باهماهنگیومجوزساازماناماو دا همداشتیم.ایندو هها اعمدتاًهایمقطعدو ه

امیشروعکردهبودیموتافو لیسانسهمداشتیم.مثلدو هساختوتولیدکاهازاستخد

آنجاشروعشدوبعد فتبهدانشگاهها.

ایجاددورههایمقطعداردرسطوحمختلفوبراساسنیازواحدهایمختلف

دو ههایمقطعدا فق فو لیسانسبود؟نوروزی:

هاایتکنساینیهامداشاتیم.اماا،ماد کایانهااثالدو هنهنه.همهچیجبود.منوتاش:

مد کخودمجموعهبودوبرایخودوزا تخانهنهایتاخوببود.مااچاونبودجاهماان

کمبود،اتفاقاد همانمرکجامامکاهد تهارانباودیم،دو هباراسااسسافا شهاممای

غیارهوچاهشارکتهااکاهگرفتیم،چهازواندهایتابعهوزا تخانهمثلمعاوناتهااو

وابستهبودند.منیادماستکهشارکتجهاادنصارگفاتکاهتکنساینهاایی ابارای اه

سازیمیخواهد.چونجنگتمامشدهبودوازجبههبرگشاتهبودنادوماشاینآالتهام

بود.جهادهمبهاینتکنسینهابرایجادههای وستایینیاازداشات.گفتنادکاهمااشاش

خواهیم،دوسالنمیتوانیمصبرکنیم.گفتندکهخیلیازد سهایدیگار اکاهماههمی

جاهایدیگرمیدهند، هاکنیدوبهاصلقضیهوبحثهایفنایتوجاهکنیاد.مااهامبار

اساسسافا شآنهاابااهامنشساتیموسرفصالهاا امعلاومکاردیمودو هشاشماهاه

ازمهندسینیکهازبیرونمایگرفتنادفنایتارتکنسینید ستکردیمکهبهقولخودشان

بودند.فو لیسانسماشیناالتهمداشتیموبعضیدو ههایدیگر.ایندو ههایکوتااه

کا بردیهماضافهشدوجهادهام فات-مدتوبلندمدت اداشتیمتادو ههایعلمی

ختمانبودناد.یعنایکا بردیاش اثبتکردوایندوتاااولد یاکساا-مؤسسهعلمی

.اولهام)ره(کا بردیآمدد همانمحلمرکجآموزشعالیاماامخمینای-مؤسسهعلمی

آقایمهرفردمسرولیتمؤسسه ابرعهدهگرفت،بعدهمآقایکریمینژادوآقایاندیگار

کهتااآلنادامهدا د.بههرنالهممؤسسهشکلگرفتوهممرکجامامشاکلخاودش ا

داشت.
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برگزاریدورهبراساسسفارشهایبرونوزارتخانهای

مابراساسسفا شازبیرونهمکا میگرفتیم.مثالسازماننظااممهندسایسااختمان

یکدو ههایی امایخواسات.همکاا یمایکاردیم،محال امااتاأمینمایکاردیمو

ضایازکا هاایشمثالمد سین اهمتوافقمیکردیم.یاماثالوزا تبهداشاتبارایبع

واکسنیاآما گیرینیروهایمردمییابسیجیمیگرفتوآموزشمیداد.بادستگاههاا

همکا یمیکردیم،د محلآنهادو ههایی ابرگجا میکردیموهجینهمایگارفتیم،

چونبودجهکافینداشتیمبرایکا هایتوسعهایمان.

هایمرکاجبارایدساتگاههاایبیرونایشاناختهایننشانمیدهدکهظرفیتنوروزی:

شدهبود.

بله.بهتد یجگسترشپیداکردومااباادساتگاههاایدیگاریاککا هاایی انوتاش:

مشترکاًانجاممیدادیم.

بهرهمندیازظرفیتهیأتامناءآموزشکدهکشاورزیکرج

جاونیروهاباهمادغامبودکهگفتیممرکجبایدازتهرانجمعکندوبروندآن51سال

بشوندوگروهها امشخصکردیمکهدیگرکا شروعشد.ناالدیگارمرکاجیباودکاه

پتانسیلیکهداشتمجموعایندوتابود.آموزشکدهکشاو زیکرجیاکویژگایهاایی

داشت،یکپتانسیلهاییداشتکهماازآنخوباستفادهکاردیم.ازجملاههیاأتامنااء.

جاعیندانشگاههیأتامناءداشت.اما،دیگروجودنداشت.آناوایلکاهد ساتیعنیآن

شدهبود،مصوبشدهبودویکدو ههاماعضاامشاخصشادهباودودیگارهایچکاس

دنبالشنکردهبودوبعدهمکهتعطیلشدهبود.باتالشخیلایزیاادیایانهیاأتامنااء ا

د ستشادووزا تعلاومقباولکاردمانکاهانیاءکردیموطو یشدکهاساسنامهکه

 ئیسهردوتابودمگفتندکهدیگرنمیشودوبایدوزا تعلومتأییدکندکهچاهکسای

 ئیسباشد،بایدصالنیتداشتهباشد.بایدبر سیکنیم.چوننقشهیأتامناییبازیمای

دادندکهمنصاالنیتکردبرایمجموعهوشایدچندماهطولکشیدتاآنهادوبا هنامه

دا موموافقتکردند.مننکمداشاتم،اماا،نااالنکامتجدیادشادباراسااسموافقات

وزا تعلومو سمیتپیداکردیم.



 ()رهتاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     082

نقدبهناممجتمعآموزشوزارتجهادکشاورزیوتبعاتآن

امااا،د وزا تخانااههاامکااهداشااتندادغااامدووزا تخانااه اانجااامماایدادناادو

تیمیگرفتند،ماهمتقریباادومجموعاه ایکایداشاتیممایکاردیم.نااالاسامتصمیما

مجموعه اهممرکجآموزشعالیگذاشتهباودیم.مرکاجآماوزشعاالیکشااو زیاماام

.یکچنیناسمی.اولکشاو زیشدوبهوزا تعلومهممعرفیشد.اما،یاک)ره(خمینی

ازتجمیعایندوتامجتمعآموزشوزا تجهاددفعهدیدیمکهوزا تخانهابالغکردکه

کشاو زیتشکیلبشود.یعنیدوبا هیکخردهبههمزدندآنتصمیمات اومامادتیباا

اینهابحثداشتیمکهآخرماچیجیبهناممجتمعآموزشیندا یم.مجتمعهاایآموزشای

ادانشگاهاست،یاپژوهشاگاهد دبستانهاودبیرستانهااست.د دانشگاههامعلوماستی

است،یامرکجآموزشعالیاست،یامؤسسهآماوزشعاالیاسات،وایاناسامجایگااهی

ندا د.اینیکخردهزمانبردتادوبا هقبولکنندوقانعشوند.یعنینکمبنده اد یاک

داد.برههای ئیسمجتمعجهادکشاو زیزدندکهفکرکنمآقایقرهیاضیایننکام ا

بهموجباینابالغبهعنوان ئیسمجتمعآموزشیوزا تجهااد"متننکمایناستکه

.اینیکخردهطولکشید،ولیبحمدالهقبولکردندومی"کشاو زیمنصوبمیشوید

دانیدکهمراکجآموزشعالید قوانینوآئیننامههایوزا تعلومآمادهاسات.باهایان

.ولاید )ره(رگشتبههمانعنوانمرکجآموزشعالیاماامخمینایترتیب،عنواندوبا هب

اینفاصلهکهآنجا امجتمعکردندهیأتامناء اازدستدادند.یعنیآنجاصدماتی ا

خو د.

پسیکیازتبعاتشاینبودکههیأتامناءازبین فت.نوروزی:

نظروزا تعلومنباشد،زیرنظاربله.وز اتخانهاینکا  اکردکهدیگرزیرنوتاش:

خودشانباشدوفکرکنمکهزمانهمینآقاینجتایباود،آقاایمهرفاردهام فاتشاد

مالی،قرهیاضیهمآمدسازمانتحقیقات.بحاثباودکاهماافقا بایادد -معاونادا ی

تمعآموزشکا کنانکا کنیموزیرنظرخودمانهمباشدنهدستگاههایدیگر.کلمهمج

 اهمگذاشتندکها تباطش اباوزا تعلومقطعکنند.اما،قطعنشد،چاونمااایانهماه

دانشجوداشتیم.سالهاطولمیکشیدتااینهافا غالتحصیلبشوند.بههمیندلیالبعادها
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مجبو شدندوقبولکردند.یعنییکیازاشتباههاییباودکاهازساتادوزا تخاناهاتفاا 

بعدازمنهمدیگرکسیباهیأتامناءکا نکارد.زماانمانباودکاههیاأتامنااء اافتاد.

تشکیلدادیم.

هیأتامناءتشکیلهممیشد؟نوروزی:

بله.صو تجلساتشهمبایدباشد.نوتاش:

خاطرتانمیآیدکهاعضاءهیأتامناءچهکسانیبودند؟نوروزی:

باشد.ولیفکرکنمآقایآهونمنشججءهیأتاآلنتردیددا م.سوابقشبایدنوتاش:

امناءبود.آنموقعایشاناصفهانبودوهنوزنیامدهبودبهجایقارهیاضای.متأسافانهوقتای

همآقایآهونمنشآمد،چهایشانوچهآقایقرهیاضیهمهکوشیدندکهآنجااشاکل

هابیشترآموزشبهارهباردا اندانشگاهیبهخودشنگیردوآنهیأتامناییواینها.این

وآموزشکا کنان امطر میکردندوخوداینقضایاباعاثشادکاهماادیگارنتاوانیم

هیأتامناء ابرگجا کنیم.تاآنجاییکهیادماستآقاایآهاونمانشهاممایآمادد 

جلساتوآنجایکچنینموضعینداشت.ولیوقتیمسرولیتگرفت،ناالشاایدآقاای

تیازایشانخواستهبود،نمیدانمد وزا تخانهچهتصامیماتیگرفتاهبودناد.دیگارنج

سعیکردندکهآنجا ایکمجموعهداخلیکنند،ولیهیچوقتنشد،چاوندانشاجوها

میآمدندوچندینسالطولمیکشیدوکجدا مریجباآنجا فتا کردندوهایچوقات

نیامدندآنجا اتقویتکنند.

نقدبهتهاترمجموعهآموزشیمقابلاستادیومآزادی

د یکدو هایمرکجامامد مقابلاستادیومآزادیهمسااختمانآموزشاینوروزی:

داشت.د زمانانتقالمرکجبهکرجاینها اهمبهکرجانتقالدادید؟

هجااکنایم.ماچندجا اتکهتکهگرفتیم.بعضیازدو هها انمایشادجاابانوتاش:

نتیطرمهایجنتآبادهمیکساختمانآموزشیبود،گرفتیموکالسهایماان اآن

جاادامهدادیمتااینهاتمامبشوند.دو ههایجدید ادیگارباهاسامکارجگارفتیم.ایان

مشکلبود.یکمحلای امان فاتمگارفتم، وباه ویاساتادیومآزادیکاهشامااشاا ه
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 گیبودازبچههاینصرگرفتم،بچههایجنگ.آنموقعآنجااساتادکردید.محوطهبج

پشتیبانیومهندسیجنگبودوماشاینآالتداخلاشباودونتایخودشاانیاکساری

آموزشهایمها تیماشینآالت اانجاممیدادند.ماشینآالتیمثاللاود وبلادوز  ا

فتیم،باامکاناتشگرفتیمبااماشاینآالتبرشدادهبودند.مااین اباهمهمجموعهاشگر

وقطعاتبرشخردهاشگرفتیمکهبعدااینهامنتقلشد.آنجا ایکبا دیگارآقایاان

مرتکباشتباهشدندوتهاترکردندمثلاینکهبادانشگاهشهیدبهشتی.نمایدانامد قباال

یدندآنجا ا.ماااصاالبیشاترچی.نمیدانمزمانآقایقرهیاضیبودیانه.یکدفعهبخش

دو ههایمان اآنجابرگجا میکردیم.اصالآنجاا ایاکمقادا ید ساتشکاردیم،

چوناولشماشینآالتیبوددیگر.ولیقشنگتمیجکاردیم،د ساتکاردیم.نمازخاناهو

غذاخو یاش امرتبکردیموخیلیاستقبالخوبیشد.دو ههایزیادیآنجابرگاجا 

کردیمومنآنجامرتبد سهممیدادم.بعدیکدفعهآنجا اتهاترکردندکهیاک

چیجیبگیرند،ظاهراهمنگرفتند.آنجا افکرمیکنمدانشگاهشهیدبهشتیگرفت،هایچ

گفتندآنجا ا.خیلیجایمناسابیباود.کا آموزشیهمداخلشنکرد.خرگوشد همی

یاکمرکاجآموزشایداشات.انقالباییاکنهاادا مااهامهوایتمیج،فضایخاوب.کنا

پژوهشگاهنفتهمباالتربود.جایخیلیخوبیبرایاینکا .

یکساختمانید خیابانطالقانیبعادازسافا تآمریکاانابشخیاباانبهاا نوروزی:

استکهاگراشتیاهنکنمبهنامشهیدفا سیاست.فکرمیکانممجموعاهمقابالاساتادیوم

آزادی ابااینساختمانتهاترکردند.

نمیدانم.ولیهرکا یکردند،اشاتباهکردناد.آنجااخیلایا زشداشاتونوتاش:

 وزبه وزا زششباالتر فت.ناالآن امقایسهکنیدباایاکسااختمانقادیمیدوساه

طبقه.مندیدمآنساختمان ا.معاونتز اعتآنجابود.

عاونتز اعتیکزمانیآنجابودواآلنسازمانامو ا اضایآنجاابله.منوروزی:

است.

بله.اصالقابلمقایسهنبود.آنجاچندهکتا زمیند بهترینمکانباود.تمیاج،نوتاش:

هوایخوب،کوه،جنگل.پشتشهمجنگلهایچیتگر.
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بنابراین،اینتهاترد دو همدیریتیشمانبود.نوروزی:

نه.نه.بعدشبود.وقتیکهفهمیدم،وزا تصانایعباودم.آمادمویاکخاردهنوتاش:

صحبتهاییکردمودیدمکهخیلیتوجهینمیشود.یعنیتوجاهجادینمایشاود.مای

گویندکهناالببینیمچهمیشود.ولیمعلومبودکهتصمیم اگرفتند.نااالباهچاهدلیال

بودند؟ازدانشگاهشهیدبهشتی؟نمیدانم.آنساختمان اازکیگرفته

مناینطو شنیدمکهازدانشگاهعالمهطباطباییگرفتند.نوروزی:

شایدهمعالمهطباطباییباشدومناشتیاهمیکنم.بههرنال،ازنظارمانکاهنوتاش:

یکاشتباهبج گکردند.آنموقعیتیکموقعیتبسیا خوبیبود.

سعهوسازندگیدرمجموعهمقابلاستادیومآزادیایدهایجاددانشگاهتو

نتینقشههایشطرانیشدهبود.خودآقایمهرفردچقد وقتگذاشتهباود،نوتاش:

بودجهدادهبودند،معما هاییکه ویآنکا کردهبودند.اگرادامهداشت،یکدانشگاه

اهتوساعهوساازندگی.وقشنگیمیشد.قرا بودآنجادانشگاهبشود.اسمشبشوددانشگ

همهاینهاچندینجلدومفصلتهیهشدهبود.بله،خیلیهجینهوکا  ویآنشد.بهیک

طرفهالعینی.سیستمهایدولتیهمیناستدیگر.بخشخصوصییکقرانخرجکند،باه

این انتیکهازدستشنمیدهد.د سیستمهایدولتییکیمای ودویکایمایآیادو

ندهمهچیج اخرابمیکند.خصوصاد اینسازمانتحقیقات.مرکاجاماامکاهاولمیز

زیرمجموعهاینهانبود.ولیبردندزیرمجموعهآنجاوهروقت ئیسآنجاعوضمی

شد،یکبازیسراینجاد میآو دند.آنمرکج،مرکجیمیتوانستباشدکهد کشو 

خیلیاثرگذا ومؤثرباشد.

هاپسازادغامسعهآموزشتو

مامجموعهبج گیداشتیموکا هایمختلفایکاردیم.هماانکا هااییکاهد نوتاش:

کا بردی-مرکجامامبود ایکخردهآنجاادامهدادیم.بعدبهتد یجدانشجوهایعلمی

کاا بردیهاامایتواننادتاافاو -مانهمزیادترشدند.د یکبرههایگفتندکهعلمای

یسانسهمادامهبدهند.مامجوزیکدو ه سمی اهمگارفتیم،فکارکانمبارایماشاینل



 ()رهتاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     086

بشویدکاهپلایjointآالتبود.ولیبعدبرایاجرایآنگفتندکهنهبایدبایکدانشگاه

تکنیک اپیشنهادکردندوآندو هبرگجا نشد.چونمامیخواستیمکهخودمانبرگاجا 

اخودمانقبالداشتیمامانه سمیوزیرنظروزا تعلوم.ایانباودکاهکنیم.آندو هها 

کاا بردیهایچ-انجامنشدوازآنبهبعدهمدیگراجازهندادندکهدانشگاهجاامععلمای

وقتفو لیسانستربیتکند.بهاینترتیب،همدو ههایخودماان اداشاتیموهامدو ه

بالاینبودیمکهدو ههایی اازکنکو سراسریهامکا بردیوایندفعهدن-هایعلمی

بگیریمکهآنهمموفقشدیموچندتادو ه اگرفتیموفکرکنمکهبعدازمنایاندو ه

هاتوسعههمپیداکرد.

آقایدکتریونسیمیگفتندکهد زمانآموزشکدههمایندو ههابود.نوروزی:

مایخاواهمبگاویمکاهساعیکاردیمازپتانسایلهاایبله.ایاندو ههااباود.نوتاش:

آموزشکدههماستفادهکنیم.بااینکهاسامشآموزشاکدهباود،اماا،یاکپتانسایلهاایی

داشتمثلهیأتامناءکهخیلیکمککردبهمجموعهومرکجاماماین انداشت.باالخره

مرکجملیبهوزا تآنجاشکلگرفتوالحمدا...کمکخیلیمهمیکردبهعنوانیک

خانهود تربیتنیروها.همآموزشبرایکا کنان اداشتوهمآموزشبارایمخاطباان

وفراگیرانبیرونیوبرایبهرهبردا انومتناسببااستقبالیکهمیشدوآنجااالحمادا...

پتانسیلغذایشد ستشد،سالنهاد ستشدند،کالسهاخیلیبیشترشدندوشدیاک

ظرفیتخوبید ندیکدانشگاه.د دو ههایمختلفیکبحثهاییباودکاهآنجاا

باالخرهچهبشود؟آیاخودشیکدانشگاهبشودیاباجاهاییادغاامبشاود.مادتیهامکاه

البرزیکدفعهاستانشدبازاینبحثهابودکهآنجامتعلاقباهالبارزبشاود.ولایمرکاج

کردوبحمدا...فکرمیکنمموفاقباود.مایتوانساتخیلاینقشملیاش اتااآلننفظ

بیشترازایانازآنمجموعاهاساتفادهبشاود،ولایبااالخرهمسارولینوزا تخاناهآنقاد 

سرشانشلوغاستبرسرمعیشتمردموبحثهایاینجو یکهنمی سیدندهیچزماان

وقتبگذا ند.
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ماموبرگزاریتوسطبخشخصوصیایدهمدیریتدورههایآموزشیبامرکزا

واالآنجاپتانسیلیکدانشگاهبسیا خاوب اکاهمتفااوتباادانشاگاههااینوتاش:

معمولمانکهنظریکا میکنندوترو یدا ندومیتوانستخدماتخیلایبیشاتری ا

کاهآنبدهد.اصالماآنجا اد یکبرههایبناداشتیمکهیواشیواشبهسمتیبارویم

جامدیریتکلایندو ههاباماباشد،اما،اجرا ابهبخشهاایغیاردولتایبادهیم.البتاه

بخشهایغیردولتیکهبتوانندیکمؤسسهآموزشی اثبتکنند،واجدصالنیتباشند.

ماهمسیاستکلیوبرنامهها ابگوییمونظاا تبارکا شاانهامبکنایم.د هماانفضاا

ا اازمااجا هکنند،آموزش اا ائهبدهندومانظا تکنایم.نااالبااالخرهازبیایندوفض

د آمدناصلههمیکبخشی ابایدبهمامیدادند،چونمد ک امامیدادیمونظا ت

میکردیم،هدایتمیکردیمد سیاساتگاجا ی،اماا،دیگارد اجارانباودیم.باایاک

وانستیمآنجا اادا هکنیمکاهایانیکایازبرناماههااییمدیریتونیروهایچابکمیت

بودکهمندنبالشبودمکهبهدلیلمسرولیتهایبعدینتوانستمعملیاتیکانم.یاادماسات

خودگروههایهیأتهایعلمایآمدنادمؤسسااتی اد ساتکردنادکاهایانکا هاا ا

آفریناناندیشهکهآقاایز گارانبکنند.نمیدانمکهسرانجامشچهشد.مثالمؤسسهسبج

همیکمدتیمدیرششد.بههرنال،تابهاماروزآنجااتوانساتهموفاقباشاد،ولایاگار

کمکشمیکردند،میتوانستیکمرکجتوسعهایبرایبخاشکشااو زیباشاد،یاک

مرکجمها تیونهفق برایکشاو زی،برایخیلیازمباناثدیگارکاهمارتب باابخاش

یاستمثلصنایعغذاییوخیلیازبحاثهاایدیگار.البتاهمااهماانموقاعهامکشاو ز

کهتهرانبودیممثالد بحاثبساتهبنادیفارآو دههاایگوشاتی،دو ههاایی اتعریاف

کاردهباودیمکاهد مقاااطعفاو دیاپلمتاالیسااانستعریافشادهبودنادمجوزهایشااان ا

خدامیگرفتهباودیم.ایانوضاعیتمرکاجباودتااهمباهماهنگیسازمانامو ادا یواست

زمانادغام.

چالشانتقالمرکزامامازتهرانبهکرجومدیریتآن

فکرکنمیکیازچالشهاییکهشماد زمانادغامداشاتید،انتقاالمرکاجازنوروزی:

تهرانبهکرجبود.د اینمو دتوضیحبفرمائید.
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ود،چونخانهشانتهرانباود.ایانهاامایخواساتندبله.کا کنانسختشانبنوتاش:

بیایندکرجمشکلبود.البتهماسعیکاردیمودیادیمکاهبعضاینیروهااییهساتندکاهد 

واندهایمختلفکرجخدمتمیکنندازجملهمایکمعاونتنیرویانسانیداشاتیمآن

یمسرولیتش ابرعهادهجا.معاونتآموزشوتجهجونیرویانسانیکهبعداآقایچراغعل

گرفت.دیدیمکهآنجانیروهاییدا ندکهمنجلشانتهراناست.جابهجاکردیم.گفتایم

اجازهبدهیدکهآنهابرگردنداینجاواینهاییکهکرجهستندبرگردندباهمرکاجاماام.

مخودشاانیعنیجاپیداکردیمومشکلبعضیها ااینطو یتوانستیمنلکنیموبقیهه

 اتطبیقدادندیاآمدندیاجاییپیداکردندد وزا تخاناهوجاهاایدیگار.یاکخارده

آسانشکردیم.بلهد ستاست،یکمشکلبودبرایخیلیهاوماهامنمایخواساتیمباه

زنمتبیاندازیمخانوادهها ا.ولیباهمراهیوهمکا یهمبهایانشاکلوبااایانجاباه

هاااوضههاکرجیها ابرگرداندیمبهکرجبهجاایکاا تهارانشاانوایانجاییهاومع

 فتندجایآنهااد تهاران.وباهایانترتیاب،بخاشعمادهایازکا کناانایانطاو ی

شاننلشد.مشکل

مالکیتمجموعهمرکزامامدرمقابلدانشگاهتهران

هرانبودمتعلقبهچهکسیبود؟آنساختمانمرکجامامکه وبه ویدانشگاهتنوروزی:

آنساختماناجا هایبودومتعلقبهدوبراد بودکهبندگانخداخیلیهمپیرنوتاش:

بودند.آدمهایخوبیهمبودندوخیلیهما زاند اختیاا مااگذاشاتهبودنادودلشاان

ربیتجاوانهاامیخواستکههمیشهماباشیموازکا ماخوششانمیآمد.میگفتندت

کا خوبیاستوبعدازماهممادتهااباهکسایاجاا هندادناد،تاابعضایازبچاههاای

خودمانکهد مرکجومؤسساهبودناد فتنادآنجاا ااجاا هکردنادویاککا هاایی ا

شروعکردند،ولیآنهاهمخیلیموفقنبودندوبعدشدیگرنفهمیادمدساتچاهکسای

اینبندگانخداهمیشهازآندو انیادخوشمیکردند.است.اآلنخبرندا م.

یعنیبا ضاو غبتدادهبودند؟نوروزی:

بله.بله.ایکاشآنجا اهمینبچههایبازنشستهوغیرهفعالشمیکردنادونوتاش:

بهصو تغیردولتیادامهمیدادند.جایخوبیبود،جایزیادیهمداشت.مااهامخارد
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ا امناسبآموزشکردهبودیم.خارجکاردهباودیمومناسابشادهباودبارایخردآنج

کا هایکالسی.

ازپیاده وسمتدانشگاهتهرانکهبهآنمجموعهنگاهمیکنید،بهنظارماینوروزی:

 سدکهیکطبقههمبربنااضافهشدهاست،همینطو است؟

ایسبکیزدنادبااایرانیاتوایانبله.طبقهنیست.یکمقدا یآنجاسقفهنوتاش:

ها.نمیدانماولباالآشپجیمیشد،بعداآمدپایین.یکسریکا هایتعمیراتیمایشاد

آنباالوکالسنبود.ماهرجامی سیدیمیکپا تیشنمیزدیم.خیلیشالوغباود.یاک

ژشخیلیخاوبزمانیآنجاتمامطبقاتشپربود،دانشجوهمزیادداشتیم.آنجاهممترا

بود.یعنیفکرکنمباالیچندهجا مترداشات.آناوایالجهاادیباودوهارجااکاممای

آو دندیکایرانیتمیانداختندویککا یانجاممیدادند.ولیهیچوقاتد گیاریو

 مشکلنداشتیمباشهردا ی.انموقعخیلیسختنمیگرفتندبهجهاد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 







 
 



مصاحبهباآقایدکترغالمرضاکریمینژاد


کانونجهادگران-تهران-2931بهمن1

 

معرفیسوابقشغلیوتحصیلی

آقایدکترکریمینژادلطفاابتداخودتان امعرفیبفرمائید.نوروزی:

بسما...الرنمنالرنیم.منهمتشکرمیکنمازجنابعالی.شماخاوشکریمینژاد:

یربودید.انشاءا...کهموفقومؤیدباشید.اولسوابقتحصایلی اعارضکانم.قولوپیگ

وا ددانشگاهشدمود  شته یاضیقبولشدمد دانشگاهمشهدولیساانسو83منسال

فو لیسانسم یاضیاستودکتراممدیریتآموزشیومدیریتکسبوکا .همزمانباا

وا دجهاادساازندگیشادیمود بخاش85اههاد سالانقالبفرهنگیوتعطیلیدانشگ

کهدانشاگاههااباازشادهام31هایفرهنگیوآموزشیجهادمشغولفعالیتشدیم.سال

زمانهمدانشجوبودیمود سمیخواندیم،همکا میکردیمد جهادخراسان.بعدکاه

 ئایسمرکاجآماوزشفا غالتحصیلشدم،یکمدتید منطقهبودم.بعدشهامآمادمو

من ئیسمرکاجآماوزشعاالی06تا33عالیشهیدهاشمینژادمشهدشدم.د سالهای

شااهیدهاشاامینااژادمشااهدبااودمکااهدانشااجوهاییازطریااقکنکااو سراسااریداشااتیمو

دانشجوهایی اهمازطریقمجوزازساازماناماو ادا یواساتخدامی،مادیریتوبرناماه

ایجهادوخا جازجهادهمبودند.کا دانیوکا شناسی. یجیوازبچهه

رتبهاولمرکزآموزشعالیشهیدهاشمینژاد

یکمسابقهدانشجوییبرگجا شدبایندانشاجویانکا شناسای35تاسالکریمینژاد:

صنایعغذایید دانشگاههایمختلف.ماهامچاون شاتهصانایعغاذاییداشاتیم،خاوش

هنفریکهانتخاابشادنفاراولوساوموهشاتمازبچاههاایمرکاجشاهیدبختانهد آند

هاشمینژادمشهدبودندود مجموع تبهاول اگرفتند.این تبهاولشانباعثشادکاه

وزیرجهادسازندگیآنموقعآقایمهندسفروزشبود،معاونآماوزشوتحقیقااتهام

خوشاحالشادندازایانباباتوهمااهنگیآقایمهندسامانپو ،اینباعثشدکهخیلی
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شدبامجموعهدانشگاهتهرانکاهبرگاجا کننادهباود،خالصاهماا ابردنادپهلاویآقاای

هاشمی فسانجانی،خادا نماتشاانکنادمرناومآیاتا...هاشامی فسانجانی، ئایس

دهشد.جمهو بودندایشان.لو تقدیربهمنبهعنوانمدیروبهآندانشجوهاینمونهدا

کاربردیدرکشور-تأسیساولینمؤسسهآموزشعالیعلمی

اصارا بگوینادکاهمااهمانعاملباعثشدکهوزیروآقایامانپاو کریمینژاد:

آمدیمتهران.آنموقاعآقاایمهنادسمهرفارد01دا یمشماتهرانبیایید.مادیگرازسال

مراکاجآماوزشعاالیوزا تجهاادمدیرکلدفترمراکجآماوزشعاالیبودنادکاهکال

کهایشانشادندمعااون08سازندگی اتحتپوششداشتند.منشدممعاونایشانتاسال

وزیر،منشدممدیرکلدفترمراکجآموزشعاالیوزا تجهاادساازندگی.بعادازهماان

زمانمنچونعضوگروههشتمشو ایعالیبرنامه یاجیباودموعضاوشاو ایمرکاجی

کاا بردی-شگاهجامعهمبودمود شکلگیریوتصویبواجرایدو ههایعلمایدان

د سطحکشو بهعنواننماینادهوزا تجهاادساازندگید وزا تعلاوموگاروههاای

ذیرب چهد بعدبرنامه یجیوچهد بعداجرابودم،نهایتابهدنبالتأسیسیاکدانشاگاه

کاا بردی-جرشدبهتشکیلمؤسسهآماوزشعاالیعلمایبودیمکهتأسیسدانشگاهمامن

وزا تجهادسازندگی.

خاطرتانمیآیدچهسالیبود؟نوروزی:

بله.دقیقامامصوباتش اازساازمانادا یاساتخدامیوساازمانبرناماهوکریمینژاد:

ءهاماخذکردیم.شکلکا همشکلهیأتامناییبود، ئیسهیأتامنا00بودجهد سال

وزیربودونکممن اهمبهعنوان ئیسمؤسسهباپیشنهادوزیرجهادساازندگیوتأییاد

وزیرعلوم،وزیرجهادسازندگیبهعنوان ئیسهیأتامناءصاد کرد.

کاربردیجهادسازندگی-اولینرئیسمؤسسهآموزشعالیعلمی

بهاینترتیب،شمااولین ئیسمؤسسهبودید.نوروزی:

کاا بردیکاهد ساطحکشاو -بلهاولینمؤسساهآماوزشعاالیعلمایکریمینژاد:

کاا بردیوزا تجهاادساازندگیباودکاهمان-تأسیسشدمؤسسهآموزشعالیعلمی



 093                                                                                    ها          بخش نخست / مصاحبه

 
 

شدم ئیسآنمؤسسهبانکموزیرجهادسازندگی.آنموقعهموزیارمااآقاایمهنادس

سعیدیکیابود.

انشگاهتهرانبود.تانهم وبه ویدمحلنوروزی:

ایواعتباریمؤسسهتوسعهساختارتشکیالتیوساماندهیبودجه

محلماهمد نقیقتد آنزمان وبه ویدانشگاهتهرانبودکهبعادکریمینژاد:

ساختماننواب اساختیم،د محلخیابانآزادیساختماننواب.البتهد شاکلگیاریماا

نقیقتهامبایادسااختا ش اتصاویبمایکاردیموهامتالشزیادیکردیم،چوند 

بودجهاش اتصویبمیکردیم.خوشبختانهساختا خیلیخوبیشاکلگرفات.ماند 

پستهیأتعلمی.یعنید نقیقات166گروهتخصصیتشکیلدادمبانجدیک5نقیقت

رفتمبااپستبودکهازاستانهاوازجاهایمختلافقارضگا646کلپستهایمؤسسه

همکا یدفترتشکیالتو وشهاایوزا تخاناه.تعادادساهمعااون،معااونپژوهشای،

5ماالیوپشاتیبانیشاکلدادیامباهاضاافه-معاونآموزشیودانشاجوییومعااونادا ی

مدیریت.مادیریتهامآموزشای،مادیریتپژوهشای،مادیریتاطاالع ساانی،مادیریت

هایمختلفبهاضافهگروههایتخصصیمرتب باادانشجویی،مدیریتادا یومدیریت

فعالیتهاییبودکهمؤسسهداشت.اینازبعدساختا یتصویبشد،ازبعدبودجهایهام

خوشبختانهباهمکا یسازمانبرنامهوبودجهتالشزیادیوکا هایزیادیانجامشدتا

آماداختصاصایتوانساتیمبهاینمرنله سایدکاهسااختا مانسااختا دانشاگاهیشاد.د 

تصویببکنیم. دیفبرایتماممراکجماند سطحاساتانهااپایشبینایکاردیم.د آماد

ناصلازشهریهدانشجویی،د آمدناصلازفاروشمحصاوالتیکاهتولیادمایکاردیم،

د آمدناصلازکمکهایمردمیوهدایاییکهبود،همهایند آمدهاوا یجمیشادباه

صاصیکهتشکیلشدهبود.یکبودجهعمومیهمازدولتگرفتاهباودیم.ایننساباخت

وهربودجهایکهوا یجمیشدبهاین دیفهاا،د ساتاولمااهبعادخاودمراکاجمای

توانستندصدد صدآن اد یافتبکنند.اینیکسیکلبسیا خوبیبودکهشکلگرفت.

سعیدیکیاوزیربودندماموفاقشادیمخوشبختانهد طولمدتدوسالکهآقایمهندس
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جلسههیأتامناء اتشکیلبدهیموتقریباتمامساختا هاوپساتهااوشار وظاایفو0

بودجهوتشکیالتکهمیخواستیم اخوشبختانهتصویبکردیم.

کا بردید  وبه ویدانشاگاهتهاران-استقرا مؤسسهآموزشعالیعلمینوروزی:

شت؟علتخاصیدا

زمانیکهمنمدیرکلدفترمراکجآموزشعالیبودمد هماانسااختمانکریمینژاد:

مستقربودم.د آنساختماندوتاتشکیالتبود.یکیدفتارمراکاجآماوزشعاالیوزا ت

.آنسااختمانازقادیمد )ره(جهادسازندگی،یکیهممرکجآماوزشعاالیاماامخمینای

همخوابگاهدانشجوهاباودکاهد ترمیناالجناوبباود.یعنایاختیا بودویکساختمانی

خوابگاهدانشجوهایماآنجابود.ولیکالسها،بخشادا ی،آموزشایمرکاجآماوزش

عالیامامد همانساختمانقدسبود،دوطبقهآنساختمانهمدفترمراکجآموزشعاالی

ضاافهشاد.ایاندفتارمراکاجبود.د نقیقتیکطبقهونصفیبودوبعادیاکمقادا یا

آموزشعالیکلمراکجآموزشعالید سطحکشو  اپشتیبانیمیکاردوماننجدیاک

.بعدشدممادیرکال03تااوایل01بهچها سالمعاونآقایمهندسمهرفردبودمازسال

پیاداهمچوندیگرساختا تغییر05.ازاولسال00دفترمراکجآموزشعالیتااواخرسال

کا بردیوزا تجهاادساازندگی.-کردهبودمنشدم ئیسمؤسسهآموزشعالیعلمی

ازسالهایقبلساختماننوابخوابگاهدانشجوییقدیمبود،بعادطرنایتهیاهشادبارای

ایانسااختمانجدیاد06ساختیکساختمانجدیدبهجایآنود آنسالهایآخردهه

بودکهساختهشدبرایاستقرا مؤسسه.56و51مسالد نالساختبودوفکرمیکن

کاربردی-هیأتامناءمؤسسهآموزشعالیعلمی

ترکیبهیأتامناءمؤسسهچگونهبود؟نوروزی:

د جلساتهیأتامناءماپنجنفرازمعاونینوزیربودندو ئایسدانشاگاهکریمینژاد:

نادهساازمانادا یاساتخدامی.د مجماوعآنجامع،نمایندهسازمانبرنامهوبودجاه،نمای

کا بردیخیلیخوبشکلگرفت.-استخوانبندیمؤسسهآموزشعالیعلمی
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کاربردیدرسایروزارتخانههابهتأسییازوزارتجهیاد-تشکیلمؤسسهعلمی

سازندگی

کهمااینمؤسسه اشکلدادیاممااعااملیشادیمکاهبقیاه00البتهسالکریمینژاد:

وزا تخانههاهمدنبالتشکیلمؤسسهبروناد.مانهامباهعناوانمشااو و ئایسهیاأت

نظا تآنهابودموازمنونیروهایماکماکگرفتناد.باهلحااظتجرباهایکاهداشاتیمو

کمککردیم.د وزا تنیرو،د وزا تا شاد،قوهقضائیه،نتایدوساتانماند وزا ت

کاهدووزا تخاناهادغاامشادند.05مؤسسهبودند.تاسالکشاو زیکهبهدنبالتشکیل

ادغاام05وزا تجهادسازندگیباوزا تکشاو زی.ایندووزا تخانهکهد دیماه

شدند،وزیرجهادکشاو زیشدندآقایمهندسنجتیوبعدازاینکهایشانوزیرشدباا

کا بردیمااتغییارعناوانپیادا-تعامالتیکهصو تپذیرفتمؤسسهآموزشعالیعلمی

کا بردیجهادکشاو زی.ماساختا ی اکهاصاال -کردبهمؤسسهآموزشعالیعلمی

کردیماینبودکهسهگروهباغبانی،ماشینآالتکشاو زیوز اعتاضافهکردیم.پست

یماندهایهیأتعلمی اهمبهاینگروههااضافهکردیم.بقیهساختا بهقوتخودشباق

وغالابمراکااجیکااهد سااطحکشااو د بخااشکشاااو زید وزا تکشاااو زیود 

-وزا تجهادسازندگیبودند،آمدندد قالباینمؤسسهوکلپذیرشدو ههایعلمی

کا بردیودو ههایمقطعدا همد همینقالبودانشجوهاهمد همین استاوبودجاه

لگرفت.د نقیقتاینظرمشاد.یاکظرفایکاهکالهاهممرتب باهمینبحثشک

مرکجد سطحکشاو باود اپوشاشداد.ازجملاهایانمراکاج36مراکجیکهنجدیکبه

وآموزشکدهکشاو زیکرجبود.)ره(مرکجآموزشعالیامامخمینی

تأسیازساختارمؤسسهدرمؤسساتتحقیقاتیوزارتجهادکشاورزی

انمعاونوزیرجهادکشااو زید بخاشآماوزشوتحقیقااتد آنزمکریمینژاد:

آقایدکترقرهیاضیشدند.آقایدکترقرهیاضیبعادازایانکاهمطلاعشادندازظرفیات

مؤسسهخیلیخوششانآمدوخیلیاستقبالکردنادود ساازمانتحقیقااتوآماوزشباه

مایناژادد مؤسساهبقیهمؤسساتتحقیقاتیاصارا کردنادکاههماینسااختا یکاهکری

کا بردیجهادکشاو زیدا د اشماهمادامهبدهید.اولاینکاا ی-آموزشعالیعلمی
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همکردخودایشانخانمدکترخوشخلقسیماکهمعااونشباود اد مؤسساهتحقیقاات

بیوتکنولوژیموظفکردکهایشاانبیایادوتجرباهایکاهمااداشاتیم ادنباالکناد.بقیاه

تقریبابهاینسمتوسوآمدندوتعدادیازآنهااهامشاکلهیاأتامنااییمؤسساتهم

مستقلپیداکردند.

انتقالمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(بهکرج

کهاآلنهمدا ند.نوروزی:

بله.کهاآلنهامدا ناد.سیاساتیکاهایشااندنباالکاردوآقاایمهنادسکریمینژاد:

کهآموزشکدهکشاو زیکرجومرکجآموزشعالیاماامنجتیهمموافقتکرداینبود

ادغامشوندوهمهد مرکجهمازمحلتهرانموظفشدندکهباهکارجمنتقال)ره(خمینی

صو تپذیرفتوبهتاد یجهاممرانالانتقاالازتهارانباه56شوند.اینمصوبهد سال

کرجادامهپیداکرد.

کاربردیبخشکشاورزی-ایعلمیحمایتوزیرجهادکشاورزیازدورهه

باه یاسات56اولینجلسههیأتامناییکاهتشاکیلشادد اوایالساالکریمینژاد:

آقایمهندسنجتیونایب ئیسیآقایدکترقرهیاضیکاهباهعناوانمعااونآماوزشو

تحقیقاتبودند،د آنجامصوباتبسیا خاوبیصاو تپاذیرفت.بخشایکاهمارتب باا

 زینبود،یعنیدو ههاییکهماداشتیمومرتب بابخشکشاو زینباودمثالبخشکشاو

هایدیگرباتأکیدآقایمهنادسنجتایمنفکبشود،ولیدو هفرشمصوبشدکهکالً

کاا بردی-هاایعلمایقرا شدکهاضافهبشودود نقیقتایشانتأکیدداشتندکاهدو ه

ند.مرتب بابخشکشاو زیگسترشپیدابک

پسنظرمساعدداشتند.نوروزی:

بله.بهشدتایشاننظرمساعدپیداکردند،باتوجهباهگاجا شهااییکاهکریمینژاد:

دادهشد،باتوجهبهنظراتیکهدادهشد،نمایتهاییکهاعضاءکردندوقرا شدکهایان

اد اینزمینهسی وند، وندصعودیپیدابکند.نتیایشانجملهایداشتندمعرومکهم

سالعقبافتادگیدا یموبایداینسیسالعقبافتادگید طرانایوا ائاهدو ههاای
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کا بردیمرتب بابخشکشاو زیبهویژهازبعدتکنسینی امابایادجبارانکنایم-علمی

کهنیازبخشکشاو زی اتأمینکنیم.

سرپرستیمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(

چهسالیمسرولیتمرکج ابرعهدهگرفتید؟:نوروزی

وادغاامشباا)ره(بعدازبحاثانتقاالمرکاجآماوزشعاالیاماامخمینایکریمینژاد:

،ایانمرانالشاکل)ره(آموزشکدهکشاو زید قالبمرکجآماوزشعاالیاماامخمینای

وعاجراییپیداکرد.منآنموقع ئیسمؤسساهباودم،خیلایساعیکاردیمد ایانموضا

کمکبکنیم.د همانزمانهمآقایدکترنوتاشمسرولیت ابرعهدهداشاتند.وقتایکاه

آقایدکترقرهیاضایاساتعفادادناداز56اینبحثهایادغاموانتقالمطر شد،د سال

معاونتآموزشوتحقیقاتوآقایدکترآهونمنششدندمعاونوزیارو ئایسساازمان

زمانهمیاکتغییارید سااختا مرکاج ادادومانشادمبااتحقیقاتوآموزشوهم

. ئیسمؤسسهباودموباانکام)ره(نفظسمت،سرپرستمرکجآموزشعالیامامخمینی

آقایدکترآهونمنششدمسرپرستآنمرکجومرانلانتقالوادغامومسائلمربوطه ا

د آنجادنبالکردیم.

شدید،انتقالمرکجبهکرجکامالانجامشدهبود؟زمانیکهسرپرستمرکجنوروزی:

بله،کامالانجامشدهبود.کریمینژاد:

بنابراین،باچالشهایانتقالمرکجبهکرجمواجهنبودید؟نوروزی:

د قالبمؤسسهد گیربودم،ولید قالبمرکجنه.چونباهگوناهایبااکریمینژاد:

مؤسسههممربوطمیشد.

میشودتوضیحبدهیدکه بطشبامؤسسهچگونهبود؟نوروزی:

 بطشبامؤسسهاینطو بودکهد مصوباتیکهبود،جلساتیکاهباودوکریمینژاد:

د پیگیریهاوهموا کردن اهازبعدتشکیالتیچاوندوتشاکیالتهامبایادیکایمای

ایدیکیمایشادند،بخاششدند،گروههایشانبایدیکیمیشدند،نیروهایانسانیشانب

زیادیازبودجههایمرکجهمازطریقمؤسسهتأمینمیشد،د اینقالابمااد نقیقات
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بهعنوانتسهیلکنندهوکمککنندهکا میکردیم.باالخرهباهفضاایادغاامدووزا ت

خانههممیشدبهدیدمثبتنگاهکردوهمدیادمنفای.یاکذهنیتاید مجماوعوجاود

.ولیماد مجموعتمامتالشماناینبودکهایانذهنیاتهاا اباهسامتوساویداشت

مثبتپیشببریم.دوظرفیتخاصوجودداشتد وزا تجهاادساازندگیود وزا ت

کشاو زی.باالخرهیکسابقهبسیا باالیی اوزا تکشاو زید بعدآماوزشهاا،یاک

شت.د نقیقتتمامتالشمااینبودکهاینهااسابقهای اهموزا تجهادسازندگیدا

تکمیلبشوند،مکملهمبشوند.تواناییهاییکهوجوددا د،انگیجههاییکهوجاوددا د،

ظرفیتهاییکهوجوددا د،میتواندبیشترخدمتا ائهبدهد،بهترآماوزشا ائاهبکناد،

بهترکمکبکندبهوضعیتتولیدد بخشکشاو زی.

دورههایمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(پسازادغامتوسعه

بهاینترتیب،بعضی وزهایهفته اد کرجمستقرمیشدید؟نوروزی:

بله.د مدتیکهمنمسرولیتآنجا اداشتم،سعیکاردمباادوساتاند کریمینژاد:

دوستانقادیمیمااوآموزشکدهکشاو زیسابقکهاز)ره(مرکجآموزشعالیامامخمینی

بودند،تعاملخیلیخوبیداشتهباشاموساعیکاردیمکاهد جهاتا تقااءکاا بکنایمو

خوشبختانههمکا شاد.د تثبیاتمرکاج،د انتقاالمرکاج،د افاجایشتعاداددانشاجو،

کاا بردیوهامچناینازطریاقکنکاو -پذیرشدانشجوازطریاقآماوزشهاایعلمای

یقپذیرشدانشجو اگساترشدادیام.دو ههاایضامنخادمت اسراسری.ازهردوطر

خیلیتوسعهدادیم.همینطو دو ههایآموزش وستائیان ا.دو انبسیا خاوبیباود،از

بعدتعاملوا تباطوکا کاردنباامادیرانکلایکاهد بخاشکشااو زیبودناد.آقاای

وآماوزشبودناد.د مجماوعمهندسچراغعلیآنموقعمعاونآموزشسازمانتحقیقات

د طولآنمدتکا هایبسیا خوبیصو تپذیرفتومن اضیهستم،بااینکهمدت

مسرولیتمنخیلیطوالنینبود،ولیسرجمعکا هایبسیا خوبیانجاامشادوآنسانگ

بناییکهد مرکجگذاشاتهشاداداماهپیاداکاردو ؤساایبعادیکاهآمدنادومسارولیت

کا  اد ابعادمختلفگسترشدادند.پذیرفتند
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مسئولیتمرکزبهعنواندورهگذار

دو هتصدیمرکجتاچهزمانیادامهداشت؟نوروزی:

دو هتصدیمنفکرمیکنمکهندودیکسالوخردهایبود.کریمینژاد:

یبنابراین،شمامسرولیتمرکاج اازآقااینوتااشتحویالگرفتیادوباهآقاانوروزی:

قریشیتحویلدادید.

بله.اصالهدفممرنلهگاذا وانتقاالباود.آقاایدکتارآهاونمانشکاهکریمینژاد:

آمدند،یکمرنلهگذا بودکهبایدصو تمیپذیرفتوماهمبیشاتردنباالایانباودیم

کهاینمرنلهگذا انجامشود.

بودند؟یادتانمیآیدکهمعاونینشماد مرکجچهکسانینوروزی:

یکیازمعاونینماد مرکجاماماگراشتباهنکنمآقایدکتریونسیبودند،کریمینژاد:

همینطو آقایدکترمیرجلیلیبودندد بحثآموزشی.

ازهمکا انتاند مرکجد آنزمانمیخواهید،ذکرنامیبکنید؟نوروزی:

وازیکعادهایناامنبارم.ولاید نگرانهستمازیکعدهاینامببرمکریمینژاد:

هرصو تهمهدوستانلطفداشتند.منازهمکا یهمهدوستانیکهد معاونینبودناد،

د مسرولینگروههابودند،د کاد آموزشیبودنادازهماهشاانتشاکرمایکانم.چاون

خیلیکمککردند.

چالشخاصید مدیریتمرکجنداشتید؟نوروزی:

بدونچالشنبود.ولیچوننوعنگاهاینباودکاههماهمساائل انالوکریمینژاد:

فصلبکنیم،کا  اپیشمایباردیم.چاهد مرکاجچاهد ساازمان.فضااییکاهمجموعاه

دوستانایجادکاردهبودنادازآقاایدکتارآهاونمانشگرفتاهتااآقاایدکتارجابریاانو

تازمانیکهماباودیمد مجماوعمجموعهدوستاندیگربهنظرمنخیلیخوبپیش فت.

مشکلخاصینبود.

کاربردی-تأسفازحذفدورههایعلمی

البتهبعدهااتفاقاتیافتادکهمتأسفانهمنجرشدبهکمرناگشادنبرخایازکریمینژاد:

-ابعادآموزشها.ازجملهاآلنماناقعاًانا اناتهساتمازایانکاهآماوزشهاایعلمای
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کا بردیزنمات-دند.بهخاطراینکهد بعدآموزشهایعلمیکا بردیکالنذمش

زیادیکشیدهشد.مناآلنواقعاافساوسمایخاو مونا اناتهساتمازایانکاهناذم

کردندایندو هها ا.چونایندو ههاخیلایمایتوانساتباهبخاشکشااو زیکماک

ناایینضاو  ابکند.بهتولیدکمکبکند.د بخشکشااو زیهامبخاشخصوصایتوا

ندا د.مااینهمهامکاناتدا یم،اینهمهظرفیتدا یم،اینهماهآزمایشاگاهدا یام،ایان

همهنیروهایا زشمندتحصیلکردهومد سانبسیا خوبید بخشآماوزشوتحقیقاات

دا یمکهمیتواننداندوختههایخود امنتقلبکنندبهکسانیکهد بخشتولیدکا مای

.اینهاهمهمحرومشدند.یعنیواقعابخشکشاو زیمحرومشدوبهنظرمنصادمهکنند

بسیا بج گیبهبخشکشاو زیوبخشتولیدوا دشد.چوناینهمهامکاناتنیفشد.

یعنیواقعانیفشد.همازاینطرمنیفشدکاهیاکظرفیاتبااالیی ااساتفادهنمای

طرمنیافشادکاهبخاشتولیادمحارومشادازایانکنیمومنتقلنمیکنیم،همازآن

ظرفیتوپتانسیلباالییکهوجودداشت.ایننقطهضعفیاستکاهد ایانیکایدوساال

کا بردی.ناالنمایدانامبااالخرهچگوناه-اخیراتفا افتادونذمشددو ههایعلمی

جبرانخواهندکرد.ولیواقعانیفشد.

کاربردی-ههایعلمیکارآمدیدانشآموختگاندور

تجا بخیلیخوبیدنیادا د.چوند بعادتولیادفاا غالتحصایالندو هکریمینژاد:

6666کا بردیخیلیتوانستندکمککنندباهبخاشتولیاد.مانخاودمساال-هایعلمی

 فتمنظامآموزشیژاپن امطالعهکردم،دیدمکاهد بحاثپارو شمااهی،میگاو،عمال

فرآو دههایشیالتیوتکنولوژیصایدخیلایخاوبکا کردناد.هماانآو یوپرو ش

آقاایمهنادسنجتای فتاهبودنادباه51نظام اآو دمد کشو پیادهکاردم.ود ساال

نفارآنجااکاا مای68 ضوانشهرد استانگیالن.آنجایکمرکجفیشبرگارباودو

نفرشاان13آنجاکا میکردناد،نفریکه68کردند.خودشانتعریفمیکردندازاین

کا بردیمرکجآموزشمیرزاکوچکخانبودند.یعنی-فا غالتحصیالندو ههایعلمی

بهعنوانتکنسینازمرکجمیرزاکوچکخانفا غالتحصیلشدهبودندو فتهبودندد آن
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حاثطیاو ومرکجتولیدیشاغلشدهبودند.یاخیلیازافرادیکهد مراکجتولیادید ب

کاا بردیهساتندکاه-بخشهایمختلفدا یام،فاا غالتحصایالنهماینمراکاجعلمای

توانستندکا کنند.

انتقالبهوزارتعلوم،تحقیقاتوفناوری

 ئیسمؤسسهبودم.بعادازآقاایمهنادسچراغعلای54منتااواخرسالکریمینژاد:

کاه54توآموزششدند.بعدازساالآقایدکترجابریانمعاونآموزشیسازمانتحقیقا

آقایدکترخلقانیآمدندمعاونوزیرو ئیسسازمانتحقیقااتوآماوزششادند،آقاای

کا بردیوسرپرست-دکتر جببیگیهمزمانشدند ئیسمؤسسهآموزشعالیعلمی

باهمعاونتآموزشوتحقیقاتوکا د آنجادنبالشد.بعدازآندیگرمنمأمو شادم

 فااتموزا تعلاوم،د دانشااگاهجاامعمادیرکاالدفتارنظااا تو53وزا تعلاوم.ساال

مرکاج اد ساطح066ا زیابیدانشگاهجامعبودم.دانشگاهجامعهمد آنموقاعنادود

کشو داشت،اعمازخصوصیودولتیوابستهبهدستگاههاایمختلاف،وکا خانجااتو

شت.یعنینجموسیعیدانشجود آنمجموعهبود.خوشهجا دانشجودا466نجدیکبه

بختانهد آنمدتیکهمدیرکلدفترنظا توا زیابیبودم،کا هایخیلیخوبی اانجام

دادمازبعدتغییرچها چوببرای ؤسایمراکج.یعنیچها چوبی اتعیینکاردیم.ازبعاد

ی اتدوینکاردیم.مانچاوندو ههااینظا توا زیابی.آئیننامههاینظا توا زیاب

تخصصید ژاپندیدهبودم،هماندو ههاایکنتارلکیفیات اد دانشاگاهجاامعبارای

ماالیوهام-مراکجطرانیوتدوینکردم.بعدهمکهبهعناوانمعااونپشاتیبانیوادا ی

رویانساانی،د بعدساماندهینیا56دانشجوییدانشگاهجامعبودمتاسال-چنینفرهنگی

ساماندهیتشکیالتوساختا یکهآنجاوجودداشتوهمچناینتصاویبپساتهاای

دانشااگاهجااامعسااعیکااردمتجربااهایکااهد وزا تجهااادسااازندگیووزا تجهاااد

کشاو زیداشتم اد آنجاپیادهبکنم.
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بازنشستگیازخدمت

دم.بازنشساتهکاردمخاودم ا،بهتقاضایخودمبازنشساتشا56د سالکریمینژاد:

هامد بخاش56سالهمخدمتکردهبودمد سطو مختلفمسرولیتی.ازسال61چون

خصوصیدا یمفعالیتمیکنیم.



 
 



مصاحبهباآقایدکترجوادقریشیابهری
 

دفترنظارتوارزشیابی-تهران-2931اسفند6

سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاورزی


سوابقشغلیوتحصیلیمعرفی

ضمنتشکرازآقایدکترقریشیمیخواستمبهعنواناولینسروالخاواهشنوروزی:

کنمکهخودتان امعرفیکنید.

بسما...الرنمنالرنیم.باتشکرازآقایدکترنو وزیکهایانفرصاتقریشیابهری:

نزیاادیگذشاتهولای افراهمکردندتامنیکفلشبکیبهگذشاتهباجنم.هرچنادزماا

خاطراتوتالشهایآن وزهاهیچموقعفراموشنمیشاود.باهنظارممای سادکاهد 

زمان یاستجمهو یآقایخاتمیبودکهیک سامیشاکلگرفاتکاه ئایسمراکاج

آموزشیتوس اعضاءهیأتعلمیانتخاببشوند.آنموقعمسرولیتبناده وابا عماومی

از واب عمومیتقریباآمدهبودمبیرونبرایتماامکاردنیااوزا تجهادکشاو زیبود.

دفاعاز سالهدکترایخودم.یکفرصتیپیشآمدهبودومنهمعضوهیأتعلمیمرکج

جهادبودم.)ره(آموزشامامخمینی

یعنیعضوهیأتعلمیآموزشیبودید.نوروزی:

باودم،آنجااهیاأتعلمایبله.هیأتعلمایآموزشایازاولازشایرازقریشیابهری:

آموزشیشدموبعدمنتقلشدمبهتهرانبهعنوانمدیرکل واب عمومی.بعدآنجااکاه

بودمبامرکجآموزشهمهمکا یداشتمد بحثتد یس.نیمهوقتدانشگاهآزادهامآن

شادموقعبودم.ولیبعدبهخاطرتماموقتیکهد هیأتعلمیمراکجآموزشیجهادانجام

ازآنجااستعفادادمبهخاطراینکهآنقوانینوضواب  ا عایتبکنیم.

ادغامدومجموعهوانتقالبهکرج

آنزمانیکانتخابااتیانجاامشاد،دوساتانکاندیاداشادندویکایازقریشیابهری:

کاندیداهاهمبندهبودم.باالخرهاعتمادعمومیبهایانشاکلگرفاتکاهمسارولیتمرکاج

آموزشامامکهد آنموقعکلیدمرانلاولیاهادغااممرکاجآماوزشاماامبااآموزشاکده
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کشاو زیکرجیاماهدشتداشتزدهمیشد،ولیهیچعملیاتیهنوزشکلنگرفتاهباود،

بهبندهواگذا شود.فق بحثنرمهایشبودکهاینادغامچهجاو یانجاامبشاود.باه

جهادوآموزشکدهوزا تکشاو زیآنزمانتقریبایاکدلیلاینکهمرکجآموزشامام

ساختا مشابههمداشتند،فعالیتمشابههام انیاجانجااممایدادناد،باهخااطرایانکاهدو

وزا تخانهد همادغامشدهبودووزا تجهادکشاو زیشکلگرفتهبود،قاعادتابایاد

دندیااباهعباا تیتجمیاعمایایندومجموعهآموزشیهمد همبهنحویادغااممایشا

شدند.یعنیعمالوقتیکهباهعناوان ئایسمرکاجآماوزشایاندومجموعاهآنجاا أی

آو دم،بناشدکهاینبحثادغاامیااتجمیاع اهامباهنحاویمادیریتبکنایموخادمت

دوستانهممجموعهکشاو زیوهممجموعهجهادآنزمانباشیم.

الیمسرولیتمرکاجاماام ابااانتخابااتگرفتیاد،هناوزد زمانیکهجنابعنوروزی:

وزا تجهادسازندگیسابقد تهرانبود؟)ره(مجموعهامامخمینی

بلهد تهارانباود.انتخابااتهامد تهارانانجاامشاد.آنموقاعمرکاجقریشیابهری:

عضااءاعضاءهیأتعلمیزیادیداشت.د آموزشکدهکشاو زیا)ره(آموزشامامخمینی

هیأتعلمیخیلیکمبودند.خیلیخیلیکمبودنادوازدوساتانآموزشاکدهکشااو زی

همآمدندبههمانجلسهایکهد تهرانبرگجا شدود انتخاباتآنهاشارکتداشاتند.

منیادماستکهآقایدکتریونسیوبرخیازدوستاند جلسهنضو داشتند.باراسااس

مشدقرعاهفاالباهنااممااافتاادکاهبیااییمایانکاا ساخت اکاهآن أیگیریکهانجا

هماهنگکردندومجموعهباهمدیگروانتقالشبهکرجبود ابهنحویانجامدهیم.ایان

کا باتوجهبهظرفیتهایفو العادهفراوانیکهد کرجبودوازطارمدیگارمجموعاه

قعیاتمناسابیبارایفعالیاتهاایآموزشایماهمیکمجموعهاستیجا یبود،منتهایمو

داشتچونمقابلدانشگاهتهرانبود،ولید عاینناالچاوند ناوزهکشااو زیوا د

شدهبودیمفاقدهرگونهامکانااتآموزشایکشااو زیمثالمج عاهباودد صاو تیکاه

آموزشکدهکشاو زیظرفیتفو العادهفراوانایازایانلحااظداشات،صاو تگرفات.

همانصافادادهمیشدبهاینکهمابهنحویمرکجامام امنتقلبکنیمبهکرج.نکم
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خاطرتانمیآیدکهچهسالیبود؟نوروزی:

بود.56سالقریشیابهری:

 ئیسقبلیچهکسیبود؟نوروزی:

 ئیسقبلیآنجاآقایدکترنوتاشبودکهایشاانیاک وزیاادو وزقریشیابهری:

دندودو وزیاسه وزد تهرانبودند.د کرجبو

یعنیانتقالمرکجامامازمقابلدانشگاهتهرانبهکرجد دو هتصادیجناابنوروزی:

عالیاتفا افتاد؟

ایدهانتقالبهکرجد دو هآقاینوتاششکلگرفتهباودکاهایانجاباهقریشیابهری:

هممرکجتهرانفعالبود،هاممرکاجکارججاییانجامبشود.ولیکماکاندوجافعالبود.

فعالبودونتیتایکسالبعدازآمدنمنمرکجتهرانبهنحاویفعاالباودوماابایساتی

اجا هها اپرداختمیکردیم.هیچگروهیهمازتهرانبهکرجمنتقلنشادهباود.منتهای

یک وزمایآمادآنجاامالیبود،هفتهای-آقایدکتریونسیکهبهعنوانمعاونادا ی

د تهرانوآقاینوتاشهمهفتهاییک وزیادو وزتشریفمیبردندباهکارج.وقتای

منآمدمگفتمبحث ایکمقدا یعملیاتیبکنیم.یعنیتازمانمنهیچکا مندیمنتقال

نشدهبود،هیچادا هوهیأتعلمیمنتقلنشدهبود.علتاینبودکهکاا یتعریافنشاده

بودویامرکجفعالیتیکهنیرود آنمساتقربشاود،تعریافنشادهباود.منتهایعمادهایاده

پردازیهاانجامشدهبود.مخالفتهابرایانتقالخیلیزیادباودد زماانآقااینوتااشو

عمالکا مندهاجلسهمیگذاشتندومخالفتمیکردناد.اعضااءهیاأتعلمایجلساهمای

ردند.منکهآمدمبخشیازاین اه اآقاینوتاش فتاهباود.مااگذاشتندومخالفتمیک

همآمدیموگفتیمکه اهیکهوزا تخانهتعیینکردهبایدطیشاود.یعنایمایخاواهم

بگویمایننیستکهکا ینشدهباشد.کا ازنظرمبانینظریشکلگرفتاهباود،منتهایاز

گذاشتاینکا  انتانجامبشاود.مرانالنظراجراییوعملیاتیموانعیداشتکهنمی

انتقالمایکسالونیمطولکشید.برخیازاعضاءهیاأتعلمایماابودنادکاهد مسایر

انتقالبهکرجتا وزآخرمخالفتمیکردند.شرای طو یبودکهماوسایل اباهنحاوی

بایدهمکا یبکند.منتقلکردیموطرمآمددیدکهد یکفضاییقرا گرفتهکهناچا 
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یعنیشرای ،شرای  انتینبود.منتهیمیخاواهمبگاویمکاهسااماندهیناووجدیادد 

زمانمدیریتبندهشکلگرفت.سوابقشهمموجوداست.ازافرادیکاهآنموقاعبودناد

آقایدکتریونسید جریانکا هستند.انتقالآزمایشگاههاآنموقعانجامشد،چاونکاه

یابیاینآزمایشگاههابایدآنموقعد کرجانجاممیشد.یعنیسااختا آماادهمایمکان

شدوبعدمنتقلمیشد.یاد بحثکا مندیمندوسهجلساهبااوزا تخاناهداشاتمکاه

همکا انیکهنمیتوانستندبهکرجمنتقلبشوندبایستید وزا تخاناهبارایشاانمکاان

ا مندد آنجامی فت،مستقرمیشاد.یاابخشایازنیروهاایاستقرا پیدامیکردیم.ک

مو دنیازمان اازمعاونتآموزشوتجهیجنیرویانسانیکهآنموقعد کرجبود،تاأمین

کردیم.بخشیدیگریازنیروها اازمراکجتحقیقاتیجهادکهد کرجبود،تأمینکردیم.

ج.یعنایایانکاهدو وزکجااباشایموساه وزاستقرا تماموقتمنهمعمالآمدبهکر

کجاباشیم،دیگرجوابنمیداد.یاایجادیکنظاممدیریتیبرایاعضاءهیأتعلمی.

ساماندهیمرکزدرقالبگروههایجدید

بهاینترتیب،انتقالمرکجبهکرجد دو هآقاینوتاشانجامنشدهبود.نوروزی:

منشدهبود.منتهیزمانیکهمنآمدمیکچنادمادتیبعادنهخیر،انجاقریشیابهری:

دیدمکهبایدتماموقتد کرجمستقربشاوم.باههمایندلیالپایگااهاساتقرا م اکاالد 

 اکهامکانادغامشدنشانباودد هامادغاامکرجانتخابکردموعمالآنگروههایی

دیم.بهنظرمگروههایآموزشیایانکردیموششگروهآموزشی اآنموقعتعریفکر

هابودند:گروهمنابعطبیعی،گروهماشینآالتکشاو زی،گروهمدیریت،گاروهز اعات

ونفظنباتات،گروهگیاهپجشکی،گروهخاکشناسی.فکرمیکنمگروهخاکشناسای

 فتندججءگروهماشینآالت.علتاینبودکهیکسریگاروهآموزشایداشاتیمکاهد 

نوزهسازهو اهبودکهاینگروههاباتوجهبهاینکهفعالیتهایاینگاروههااازجهااد

دلیلاینگروهها اهامباهمنتقلشدهبود،بایداینگروههاجمعوجو میشد.بههمین

نحوید گروهآبوخاکوماشینآالتادغامکردیم.اآلنخاطرممایآیادکاهآبو

کگروهبود.بعدبرایهریکازگاروههاامادیرانتخاابکاردموعماالخاکخودشی
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فعالیتهایگروههابهنحوی اهافتادووظیفهمااایانشادکاهبیااییمازچنادمنظاریاک

ساماندهیجدیدد مجموعهمرکجآموزشامامیکاهمنتقالشادهباودباهکارج اانجاام

عاامکانآمدنبهکرج انداشتند.ایننیروها ابدهیم.یکیاینبودکهبخشیازنیروهاواق

بایستید تهرانبهنحویوصالمایکاردیمباهمجموعاهوزا تخاناهوباهجاایآنهاا

نیروهاییکهد کرجبودند اجماعوجاو مایکاردیموعماالیاکسااماندهینیاروی

یاادیبارد.انسانیهیاأتعلمایوغیارهیاأتعلمایانجااممایدادیامکاهواقعااانارژیز

مخصوصااینکهبرایبعضیازاعضاءهیأتعلمیآمدنبهکرجسختبود،یکعدهای

همکهواقعاایثا کردند.همینطو همکا انغیارهیاأتعلمایکاهبارایآنهااآمادنو

 فتنبهکرجسختبود.اینهاهمکلزندگیشان ابهکرجمنتقلکردند.آنموقعهام

جمثلامروزکهمترواستوشارای فاراهماسات،ناه،آنقاد فاراهمآمدنو فتنبهکر

نبود.نتیبعضیمواقعکهشماتاماهدشتمیآمدیدتابهمرکاجآماوزشبرساید،آنجاا

یکوسیلهکهشما اتامرکجآموزشبرساندنبود.د نالیکهاآلنامکاناتخیلیفاراهم

ماندهینیرویانسانی اداشتیم.شدهاستوشرای کالعوضشدهاست.ماسا

بازسازیمرکزآموزشعالیامامخمینی)ره(

بعدساماندهیمرکجاستقرا  اداشتیمکهناچا بودیمیکمقدا ساختوساازجدیاد

یااابازسااازیجدیاادد آموزشااکدهکشاااو زیانجااامباادهیم.چااونماادتهااابااودکااه

یاتجدیادیکاهقارا باودد آنجاافاراهمآموزشکدهتقریبا اکدافتادهبودوناالظرف

بشود،بههمیندلیلمجبو بودیمکهمحلاستقرا جدیدمرکجامام ابازساازیوبهساازی

کنیم.

توسعهکمیوکیفیرشتههایآموزشی

د کنا بازسازیوانتقالنیروکاهآنجااانجاامدادیامیاکباازنگرید  شاتههاای

کهداشتشکلمیگرفتالزمباود.آنموقاعمجموعاهآموزشیوظرفیتهایجدیدی

کا بردیتازهداشت ونقپیادامایکاردومااد کناا دو ههااییکاهازوزا ت-علمی

کا بردیهمیکظرفیتجدیدیباهمااداد.یاکزماانی-علومداشتیم،دو ههایعلمی
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دانشجوی سامینفربودوجهادهنوز666تعداددانشجویو ودیآموزشکدهکشاو زی

نداشتوبیشترد دو ههایکوتاهمدتکا میکردوبعد هامیشد.باتوسعهآماوزش

کا بردی،ماعمالیکسریدو هها ابا-کا بردیوایجاد شتههایعلمی-هایعلمی

کا بردیهماهنگکردیموبهعنوانپایلوتبهمرکجآموزشدادندواگار-مؤسسهعلمی

هباشممانجدیکبهسیوخردهای شاتهآموزشای اآنجاافعاالکاردیمد د ستگفت

نوزههایمختلفاعمازآبوخاک،گیاهپجشکی،مدیریتوتوسعهکشاو زی،ماشین

آالتکشاو زی،منابعطبیعیوعمالمجموعاه فاتباهسامتیاکتوساعهکمایوهام

یهاایماامایتوانساتندد مقطاعتوسعهکیفی.یعنیشرای طو یشدکهخیلیازو ود

کا شناسیقبولبشوندد دانشگاههایدولتی،یاکا شناسیهایمااد کا شناسایا شاد

قبولبشوندکهاینعمالیکظرفیتعلمیخوبی اد مرکجفراهمکاردومااچناددو ه

مراکاجبهعنوانمرکجآموزشنمونهد سطحوزا تخانهمطر بودیموعمالهمباساایر

آموزشاایقاباالمقایسااهنبااودیم،بااهعلااتتعاادادهیااأتعلماایهاااییکااهداشااتیم،تعااداد

دانشجویانیکهداشتیم،وفرصتهااوظرفیاتهااییکاهداشاتیموازهماهمهامتاریاک

ظرفیتخیلیعالیآموزشکدهکشاو زیداشتوآنهامهیاأتامنااءباودکاهد ساطح

مانتوانستیمآنهیأتامناء افعالبکنیموبهنحاویوزا تخانهچیدهمیشد،هرچندکه

کا بردیوزا تجهادکشاو زی،ولیعمال-آنهیأتامناءشدهیأتامناءمؤسسهعلمی

فرصتهایی ابرایمافراهممیکردکها تباطمان اباوزا تخاناه،ا تبااطماان اباا

یبتوانیمتوسعهبدهیموفعالبکنایم.سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاو زیبهنحو

همکااا یخااوبیآنموقااعسااازمانتحقیقااات،آمااوزشوتاارویجکشاااو زیباااماااد 

سازماندهیداشتوهمینطو وزا تعلومعماالهمکاا یخاوبیباامااداشاتد دادن

برخیدو ههایکا شناسایباهماا.مخصوصااکا شناسایآب،کا شناسایماشاینآالت

کا بردیبهمرنلهای سیدیمکاه فتایمدنباالکا شناسای-تیماد علمیکشاو زی.ن

ا شدوظرفیت ابرایکا شناسایا شادگیاهااندا ویایفاراهمکاردیم.بارایمادیریت

فراهمکردیم.ولیعمالشرایطیپیشآمدکهوزا تعلاوممخالفاتکاردوامکااندادن

سیا شادشاد.یعنایعماالایانظرفیات اکا بردیفاقدکا شنا-کدفراهمنبودوعلمی
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کا بردیفراهمنکرد.زمانیکهمنآنجامسارولیتداشاتمتقریباامایشاود-برایعلمی

گفتکههمتوسعهکمیوهمتوسعهکیفی،همبازسازیمجا عآموزشیانجامشد.

بازسازیمزارعوآزمایشگاههایمرکز

ریبا اکدافتادهبودکهماآنها امجاددامجا عآموزشیآموزشکدهتققریشیابهری:

فعالکردیموبانیروهایجواندانشجوییعمالتحرکی اد مجا عایجادکاردیم.ماجا ع

فرسودهمثلتاکستانوباغ ااز یشهد آو دیمومجددابازسازیکردیم.یاکبازساازی

آقاایمیرجلیلایکاهازجدیباکمکبرخیازهمکا انکهازدانشگاهآمادهبودنادمثال

دانشجوهایخودمابودوتقریبازمانمنآمدوبخشیازماجا عآموزشایماا ابارعهاده

گرفتهمبرایتولیدمحصولکشاو زیوهمبرایکمکبهبحثهاایآموزشای.یعنای

عمالهمه شتههایآموزشیمانیازبهو ودبهعرصاهمج عاهداشاتندکاهایانظرفیات ا

رجلیلیوبخشیازمجموعهمدیریتمج عهماایجادکردند.قابالآزمایشاگاههاایآقایمی

 اکدیبودد آموزشکده.اگرد ستد ذهنمماندهباشدمانجدیکبهبیستوخاردهای

آزمایشااگاه اد مرکااجفعااالکااردیم.اعاامازهربااا یومکااهواقعاااقااویوپرتااوانبااود،

یشگاههایمختلففیجیک،آزمایشاگاههاایمختلافآزمایشگاههاینشرهشناسی،آزما

ماشینآالتکشاو زی،آزمایشاگاههاایمختلافهیاد ولیکآبیاا ی،آزمایشاگاههاای

گیاهاندا وییبرایبحثاسانسگیریوتقطیر.چونمرکجمامرکجفو العادهفعاالید 

ماد تهرانداشاتیمنوزهگیاهاندا ویید سطحکشو بود.همچنین،آزمایشگاههایی ا

کهبهکرجمنتقلکردیموآنهایی اهمکهد تهراننداشتیمود کارجباود،آنهاا ا

فعالکردیم.بهاینترتیب،یکنفسجدیدیبهعملیااتیکاردندو ههاایآموزشایماا

یعنیآموزشهایترو ید کنا آموزشهایعملیباتوجهباهمج عاهایکاهد اختیاا 

م،تج یقشد.قدمهایخوبوواقعاخیلیمؤثریبرداشتهشد.بعدقرا شدکاهبنادهداشتی

دیگرمسرولیتمرکجآموزش اواگذا کانمباهمعااونخاودمکاهآنموقاعآقاایمخبار

معاونمنبودوخودمشدممعاونآموزشوترویجسازمانتاتود خدمتدوستانایان

کمکیازدستمانبرمیآمدبهآنمجموعهکردیم.جاقرا گرفتیم.د اینجاهمهر



 ()رهتاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     201

کاربردی-ظرفیتهایجدیددانشجویسراسریوعلمی

برایگرفتندانشجوچهکا هاییانجامدادید؟نوروزی:

برایاینکا من فتموزا تعلوم، فیاقشادمبااآنهااودو ههاایقریشیابهری:

حثساماندهیآموزشیدوکاا ماابایادانجاامکا دانیوکا شناسی اافجایشدادم.د ب

میدادیم.ازدوجاماآنموقعمیتوانستیمدانشجوبگیریم.یکیوزا تعلاومباودکاهاز

طریقکنکو سراسریدانشجومیگرفتیم.ما فتیمباهماهنگیکهبااوزا تعلاومانجاام

جوییما ابیشترکردند.یعنایدادیموبازدیدهاییکهآنهاانجامدادندعمالظرفیتدانش

نفاروبرخایاز شاتههاایماا اا تقااءدادنادازکاا دانیباه86نفرما ساندیمبه68از

کا شناسی.یعنیمثالد نوزهآب،د نوزهماشینآالت،د نوزهگیاهااندا ویایکاه

ترتیاب،یاکالبتههمهنوزههاخاطرمنیست،ماکاا دانی اکا شناسایکاردیم.باهایان

ظرفیتدانشجوییخوبیبرایماایجادشدوعمالهمیکفرصتهایایجادد آمدبارای

مجموعهمافراهمکرد.چونوزا تعلومبهیکسریازایندانشجوهاپرداختهجینههاا

کاا بردیشاکل- ااجبا یکردهبودکهبرایمافرصتبود.ظرفیتدوم،مؤسسهعلمای

کا بردیبودکهاینهمزماانباودباا-ایی شتههایآموزشیعلمیگرفتوعمالشکوف

کاا بردیداشاتیموخیلایازآنهااماد س-مدیریتبنده.باا تباطیکهبامؤسسهعلمی

مرکجمابودندوبهمرکجما فتوآمدمیکردند،همینباعثشدکه شتههایجدیادی

،باازتعریفبکنایم،دانشاجویجدیاد اد نوزههایمختلفکشااو زیتعریافبکنایم

برایشبگیریم.یعنیخیلیازبیستتابیستوپنجتاا شاتههاایمااعماالآمادباهسامت

کا بردی.سوابقشهماآلنموجوداستکهد چاهتاا یخیایانهاا-آموزشهایعلمی

آمدند.

صدورگواهینامهتوسطمرکزامام

دانشجوهاگواهینامهصاد میکاردیم.یاکچونکهمابرایهمهاینقریشیابهری:

کاا بردی.بعاداگارد سات-زمانیصدو گواهینامهمی فتبههماینمؤسساهعلمای

خاطرمماندهباشد،مجوزصدو گواهینامه ابهخودمادادندد مجموعهمرکجآماوزش
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وزشوزا تجهااادکشاااو زی.ماان ویعناااوینتأکیااددا م،مرکااجآماا)ره(امااامخمیناای

اماموزا تجهادکشاو زی.یعنیادغامانجامشد،یابهعبا تید برخینوزههاتجمیاع

انجامشد.

تنوعدورههایآموزشیمرکز

یکگاروهدانشاجویجدیادهامازآنطارمگارفتیم.د  شاتههاایقریشیابهری:

یادیکاهکا بردیدو ههایپودمانیتعریفشد.مایکسریازدانشجوهایجد-علمی

گرفتیمد دو ههایپودمانیبود. شتههاییمثلکسبوکاا ،بازا یاابی،ونساابدا ی.

یعنیعمالسهتیپدانشجوماآنجاداشتیم.یااباهعباا تیچهاا گاروهآموزشایآنجاا

داشتیم.یکگروهآموزشیبهرهبردا انمابودکهد آنجافعالبودوعمالاینخادمات

قعهمبهبخشومجموعههایناوزههاایکشااو زیمایدادیام.دو ههاای اماآنمو

آموزشیکا کنانبودکهفعالباود.ماانتایدو ههاایآموزشایکا کناانفاراملایهام

برگجا کاردیمد هماانمرکاجآماوزش.1برگجا کردیم.چنددو هآموزشیبرایجایکا

کاا بردیودو ههاایپودماانی-دو ههایوزا تعلاومباود.دو ههاای سامیعلمای

کا بردی.یعنیعمالماپنجگروهآموزشای امااآنجاافعاالکاردیم.بارایایان-علمی

آموزشهافضاتهیهشد،مد سآمادهشد.آنجایکظرفیتخاوبیازقبالداشاتوآن

اینبودکهاعضاءهیأتعلمیتعریفشدهداشتوایناعضاءهیأتعلمیتعریفشادهو

کاناتیکهوجودداشت،شرای  افراهممیکردکهماایندو هها ا ونقبدهیم.ام

مساعدتهیایسیازمانتحقیقیات،آمیوزشوتیرویجکشیاورزیووزارتجهیاد

کشاورزی

ازطارمدیگار،ساازمانتحقیقاات،آماوزشوتارویجکشااو زیهامقریشیابهری:

نمنابعبرایبهسازیوبازسازیواقعاموفاقکمکخوبیبهمامیکرد.یعنیماازنظرتأمی

بودیم.آنموقعآقایدکترمطلبیمعاونبرنامه یجیبودند.دوسهبازدیدداشتندوکمک

 ____________________________ 
 توسعه حال در کشورهای همچنین و ژاپن دولت به توسعهالمللی در ژاپن است که در زمینه  یک سازمان مستقل دولتی بین -1

 کند. نوروزی می کمک
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کردند.ازوزا تخانهآقایشافعینیادوسهنوبتآمدندآنجا،بازدیدداشاتندوکماک

یو زشایمرکاج ابااکماککردند.یادماستآقایمحبوبینژادآمدندآنجا.سالنها

همینهابازسازیکردیم.دوتاسالنو زشی اماکالبازسازیکردیم.کف اکالجماع

کردیموبازسازیکردیم.عمالیکنفسیجدیدید نوزههایمختلفایجادشد.خاود

دانشجوهاهمشدتدادندبهاینکا ها.وقتیدانشجوآمد،نظا تبارکاا دانشاجوشاکل

گیرد.اگرمادیربجنبیم،اخراجدانشجو ادا یمیافرصتهاا اازدساتمایدادیام.می

سوابقهمهمهموجوداست.

اهتمامبهمستندسازیفعالیتها

مایککا یکهانجامدادیماینبودکههرآزمایشگاهی اکاهتجهیاجقریشیابهری:

عنیمسرولفیلمبردا یمرکج،آقایکردیم،قبلشیکفیلمدا یموبعدشهمیکفیلم.ی

بخشی اموظفکردیمکهقبلازتجهیاجهارآزمایشاگاهیاکفایلمتهیاهکنادکاهوضاع

آزمایشگاهچهبودهاستوبعدشهمیکفیلمتهیاهکنادکاهآزمایشاگاهباهچاهوضاعی

د آمدهاست.یامثالباهآقاایبخشایگفتاهباودمکاهازمرانالمختلافبازساازیساالن

یعکستهیهکند.یاماثالتجهیاجآزمایشاگاههاایماشایناالتمساتندشادهاسات.و زش

سوابقآنجادقیقاموجوداست.

انتقالفضاهایخوابگاهیوآموزشیمستقردرتهرانبهکرج

مایکسریخوابگاههاییهمآنموقعداشاتیمکاهد ترمیناالجناوبقریشیابهری:

بایدبهنحویمنتقلمایکاردیم.چاونآمادو فاتدانشاجوازتهرانبود.اینها اهمما

خوابگاهشد تهرانبهکرجخیلیسختبود.د اینمو دهمفضا اآمادهکردیموایان

ها امنتقلکردیم.یکسریمکانهاایآموزشایمااداشاتیمد تهاران وباه ویهتال

المپیک.

استادیومآزادی.نوروزی:

ادیومآزادیکهبعدازماگرفتناد.ماایاکساریدو ههاایماشایناستقریشیابهری:

آالتمان اآنجابرگجا میکردیمیاماشیناالتبرشخو دهمانآنجاامساتقرباود.
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برخیازکالسهایمان اآنجامستقرمیکردیم.د زمانمنایانهاا اهامد مرانلای

یعمالبیشترتجمیعوانتقالمرکاجد دو همنتقلکردیمبهمحلجدیدمرکجد کرج.یعن

مدیریتیکهمنداشتم،انجامشد.اگرد ستگفتهباشممنسهسالیاچها سالد مرکاج

.56یا51مسرولیتداشتمازسال

واگذاریمجموعهمقابلاستادیومآزادی

تعلاقباهمالکیتمجموعهمقابلاساتادیومآزادیکاهباهآناشاا هداشاتید،منوروزی:

مرکجامامبود؟

ازآنجامرکجامامبهرهبردا یمیکارد.ماالکیتشهناوزبارایمرکاجقریشیابهری:

اماماثباتنشدهبود.پیگیاریهااییکاهمااد زماانآقاایدکتارمطلبایکاردیم،امکاان

واگذا یآنبهمافراهمبود،ولییکمبلاغپاولیازماامایخواساتند.نمایدانامدوازده

لیا دتومانبود.می

یعنیوزا تخانهازشمامیخواست؟نوروزی:

نه.زمینشهری،کهبیایادکاا بریماادهپانجباهآنبدهاد.ماا فتایموقریشیابهری:

پیگیریکردیمود نهایتآنمنابعمالیتأمیننشد.ولیعماالچاونمااآنجااکاالسو

تندبیرونبکنند.یاکمادتیهمساایههاامایآزمایشگاهوامکاناتداشتیم،ما انمیتوانس

آمدندویکدخالتهاییمیکردند،مثالدیوا ها اجابهجامیکردندوماهاممتقاابال

می فتیمدیوا ها ابهوضعیتقبلیبرمایگردانادیم.باههارناالماامجموعاه انفاظ

یاکتاوافقیکاهانجاامکردیمتازمانآقایپرهمتکهمنآمدماینجا.منتهیاینجابا

دادندآنجا اواگذا کردندبهدانشگاهشهیدبهشتیاگراشتباهنکنم.بعدبهجایآنیک

ساختمانی اد خیابانطالقانیتقاطعبها گرفتندوعمالباهمطا زدندوماهمآنموقع

گالاهودعوا.مکتوبمخالفتهایمان ااعالمکردیم.همراهباآقایمخبرآمدیمبرای

یعنید دو همدیریتیجنابعالیاینتوافقیباودکاهد ساطو بااالباراینوروزی:

تهاترانجامشدوشماد اینمعاملهذینفعنبودید.
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نه،نه،نه.مبادلهآنکهزمانیبودکهآقایمخبار ئایسمرکاجآماوزشقریشیابهری:

تهمنآنموقعمعااونآماوزشساازمانباودم.هامبود.زمانآقایمخبرایناتفا افتاد.الب

بندهبهعنوانمعاونآموزشمخالفتکردموهمآقایمخبربهعنوان ئیسمرکج.منتهای،

دیگرتوافقیبودکهوزا تخانهانجامدادهبودووزا تخانههمعماالآمادهباودمرکاج

انمادیناژاد.بعادهاماساتقرا وزا تخانه اتحویلدادهبودبهقوهقضائیه،زمانآقاای

نیروهایشد تهرانمشکلداشت،آنسااختمانبهاا  اگرفتنادومعاوناتز اعات اآن

گفتندکهمعاونتزا عتبایدبرودکرج.د کرجهمامکانموقعآنجامستقرکردند.می

قاع،وزیارواستقرا فراهمنبودوبهاینترتیبتوافقیبودکهبین ئیسسازمانتاتآنمو

معاونتهایاجرایید سطحوزا تخانهانجامشدوماهمکهمتوجهشدیمدیگرکاا از

کا گذشتهبود.همانطو کهگفتمماهم فتیم،گالیههایمان اکردیم.مخصوصاایاادم

میآیدکهیکجلسه ا فتیمآنجاآقایمخبارخیلایعصابانیشادوباهنالاتقهارو

همنخو دیم.منتهایدیگارکاا ازدساتمااخاا جشادهباود.واقعااآنجااآشتیونها 

ظرفیتفو العادهخوبیبود.

آقاینوتاشبرظرفیتقابلمالنظهآنجاتأکیدداشت.نوروزی:

آنجاظرفیتفو العادهخوبیبودومتأسفانهکاا یانجاامنشادهباود.قریشیابهری:

آزمایشگاهها ابازسازیکردم.یکچندتاکالسد آو دممن فتمآنجایکمقدا ی

برایبرخیازدو ههاکهآنجا اازدستندهیم.منتهیهنوزبهاسمماهمنبود.د زماان

جنگیکسریفرصتهابرایجهادپیشآمدهبودکهازیاکساریازمکاانهاابهاره

داینجامالمااست.د صاو تیکاهبردا یکند.ازاینفرصتاستفادهمیکردکهبگوی

طبقمادهپنجواینکهاینهایکپولیبدهندبهزمینشهریوازطریقوزا تمساکنو

شهرسازیاینمنتقلبشودوسندبخو د،نه.سندینخو دهبود.

تالشبرایحفظمجموعهمقابلاستادیومآزادی

لبیباآقاایوزیارمساکنوشهرساازیماباتوجهبه فاقتیکهدکترمطقریشیابهری:

آنزمان،آقایعبدالعلیزادهداشت،د یکجلسهمدا ک ابرداشتیموباههماراهآقاای
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، ئیسامو نقوقیمرکج،بردیمپیشآقایعبدالعلیزاده.آقایجاللاید مرکاج1جاللی

گفتنادکاهایانآموزشسوابق ابهصو تکاملدا د.ما فتیمآنجاود آنجاباهماا

واگذا میشودبهاینشرطکهاینمقدا پول اشماپرداختکنید.ناالیادمنیساتکاه

یکمیلیا دودویستمیلیونتومانبودیادوازدهمیلیا دتومانبود.انتماالیکمیلیاا دو

کاا بردیوهامباهساازمان-دویستمیلیونتومانبود.ماهمآمدیمهمبهمؤسسهعلمای

تاتگفتیمکهشمابایکمیلیا دودویستمیلیونتومانیاکگنجیناهای اصاانبمای

شوید.آنموقعیکمیلیا دودویستمیلیونهمپولکمینبود.آنموقاعکالبودجاههاا

پنجاهشصتمیلیونتومانبود.عمالآنیکمیلیا دودویستمیلیونتومانفراهمنشدکه

 امحکمبکنند.عمالهمآنموقعتحویلمیدادناد،ساندید کاا اینهابتوانندآنکا 

نبود،فق بهرهبردا ی اتحویلمایدادناد.آنجااهامدانشاگاهشاهیدبهشاتیکاهیاک

مجموعهآموزشیبودوظرفیتکا  اداشت.آنهاییکهمسرولیتاینکا  ادا ناد،د 

نالیکهمابهواسطهبهآموزشوصلشادیمنظام انتبهاینهااختیا دادهمیشود،د 

د وزا تخانه.کا وزا تجهادکشاو زیآموزشنیست.کا وزا تجهادکشااو زی

بخشکشاو زیاست.د عیننالآقایعبدالعلیزادهد آنزمانباماهمکا یکردناد

یکاردهباودوواینظرفیت ابرایمافراهمکردند.آقایکریمینژاداینکاا  اپیگیار

یکطر تفصیلیبرایاینکا تهیهکردهبودند.آنطر تفصیلیبهماکمککرد.

جاسازیاعضاءهیأتعلمیدرپستهایجدید

کا هایمدیریتیکا ینیستکهبگوییادهماهاش امانکاردم.بلکاهقریشیابهری:

کندوهماهباهنحاویاینیکجریانیاستکهازیکجاشروعمیشودوادامهپیدامی

د اینجریانشریکند.مثالهمانظرفیتهایهیأتعلمیکهدیدهبودنادبارایمجموعاه

آموزش،ماپنجاهپستهیأتعلمیداشتیم.اینهاکا هاییبودکهافارادقبالازمااانجاام

دادهبودند.یعنیآقایبصیریکهیکزمانی ئیسمرکاجآماوزشجهاادباودآمادآن ا

 ____________________________ 
 سعید جاللی، رئیس فعلی حراست مرکز. -1
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مدادهبود.یازمانآقاینوتاشاینظرفیتنفظشدهبود.یامثالدهتااظرفیاتهیاأتانجا

علمیآموزشکدهآنزمانداشت.اینهاظرفیتهااییباودکاهمااتوانساتیم اناتتماام

اعضاءهیأتعلمیمان اد اینپستهاجاسازیکنایمبااکماکآقااییونسایوآقاای

میرجلیلی.

نوزارتخانهایتأثیرجریاناتبرو

اگرگذشتگانکا نکردهبودنددستبندهبازنبود.لذابندهاعتقادمایانقریشیابهری:

استکهآنفرصتهایقبلیشرای  افراهممیکندبرایشرای جدیاد.بعادهماهکاا 

همایننیستکهتنهاد داخلوزا تخاناهتعریافبشاود.اوالتصامیماتبارونوزا ت

 د ونوزا تخاناهتاأثیرخاودش امایگاذا د.آنموقاعنیاتایانباودکاهخانهاید

کاا بردیگارفتیم.-کا بردیتوسعهپیدابکند.ما فتیمسههجا دانشاجویعلمای-علمی

کا بردی امتوقفکنند.نمیشودگفاتکاهمقصارآقاای-اآلننیتایناستکهعلمی

نه.بلکهیکجریاانیباودکاهآنموقاعمااازمخبراستیاآنموفقیت،موفقیتبندهبود.

فرصتهااستفادهکردیم،اآلنفرصتهایموجودمتأسفانه وزبه وزدا دمحدودترمای

شود. وزبه وزضعیفترمیشود.

معاونینمرکز

بعدازجنابعالیآقایمخبرآمدند؟نوروزی:

بعدازمنمسرولیتمرکاج اباهآقایمخبرمعاونفرهنگیمنبودندکهقریشیابهری:

عهدهگرفتند.

مسارولیتمرکاج ا50تاآنجاییکهمانمطلاعشادم،آقاایمخبارازساالنوروزی:

گرفتند.یعنیشماپنجیاششسالمسرولمرکجبودید.

بله.دقیقاهمینطو است.پیشنویسنکمآقاایمخبار اهامکاهآنقریشیابهری:

یسسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاو زیبودنادباهپیشانهادموقعآقایخلقانی ئ

بندهوباهماهنگیباآقایمخبرتهیهشد.

سایرمعاونینشماچهکسانیبودند؟نوروزی:
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معاونآموزشیمنآقایدکترمیرجلیلیبود.معاونفرهنگایکاهگفاتمقریشیابهری:

سهنفربودند.یکمدتیآقایدکتریونسیمالیمرکجدو-آقایمخبربودند.معاونادا ی

بودندکهبعد فتندبهمؤسسهتحقیقاتفنیومهندسیکشااو زی.یاکزماانیهامآقاای

مالیمنبودند.معاونپژوهشاییاکمادتیآقاایمهنادس-مهندسفروغیمعاونادا ی

معااونصائبیبودندکهباتوجهبهشرایطیکهپیشآمدآقایدکترناجیانمادیشادند

پژوهشیمرکج.یعنیآنزمانیکهمرکج اتحویلمیدادمآقاایدکتارنااجیانمادی،

آقایمهندسفروغی،وآقایدکترمیرجلیلیمعاونینمرکجبودند.

ایدهتبدیلمرکزبهفوکالپوینتآموزشمدیریتکشاورزیدرکشور

ویناتآماوزشمادیریتبندهاعتقادماینبودکهمابایادیاکفوکاالپقریشیابهری:

کشاو زید کشو داشتهباشیمکهتمامآنهاییکهمیخواهنادد مراکاجاساتانهااباه

عنوانمدیرفعالیتبکنندعمالترو یهایمدیریت ایاادبگیرناد.تراو یهاایمادیریت

تجربینیست،بخشیازترو یمدیریتاکتسابیاست،اینبخش ابایدیادگرفات.مااد 

کشاو زیبهسازههامثلآبوخااکوگالوگیااهونظاایرایانهااخاوبفکاربخش

کردیم،ولید مو دآدمهافکرنکردیم،د نالیکهآدمهابایدساازههاایی اکاهناام

بردم امدیریتبکنند.بههمیندلیلبندهآنموقعاعتقادداشتمکهبایادیاکمرکاجید 

وینتبحثهاایمادیریتکشااو زیواقتصاادکشااو زیکشو داشتهباشیمکهفوکالپ

باشدوعمالهمگروهمدیریتباایننگاهآنجااشاکلگرفات.د بخشایازقسامتهاا

موفقبودیمود بخشیازقسمتهاهمموفقنبودیم.

بندهمعتقدبودممرکجآموزشبایدآموزشهایکاالسبااالیوزا تخاناه اهامباه

اد مثلدانشگاهتربیتمد سد مراکجآموزشاستانهایماایننقشعنوانیکمرکجم

 اایفاکندبرایتربیتنیروهاییکهمیخواهندبروندد اینمراکجفعاالبشاوند،یاادو ه

هایسطحباالیی ااینجاد مرکجآموزشامامببینند.د اینمو دهامیاکساریقادم

مهمهکا تمامشد،نه.محدودیتهاوماوانعیباودکاههاییبرداشتیم،ولیاینکهبگویی

عمالجایدو ههایآموزشکا کنانملیکهبرخیازوزا تخانههامثالصانعتنفات

یاصنعتآبدا ندد وزا تجهادکشاو زیخاالیاسات.باهنظارمانایانظرفیاتد 
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مدیریتیوهمبهمرکجآموزشامامد کرجاستکهبهعنوانهمیکمرکجآموزشملی

عنوانمرکجآموزشملیفناو یونوآو ید بخشکشااو زیفعالیاتخاودش ااداماه

بدهد.ظرفیتهااآلنفراهماستوواقعانیفاستکهازاینظرفیاتهاااساتفادهنشاود،

چونامروزبخشکشاو زیخیلیشدیدبهاینچیجهانیازدا د.یعنیاگرماامایخاواهیم

و زیمانتوسعهپیداکند،توسعهماد فناو یونوآو یاسات،چاونآبکهبخشکشا

وخاکهمهجااستواینآدمهایتوسعهیافتههستندکهمیتوانندبااخودشاانکاا وان

توسعه اد مجا عبهپیشببرند.

تجلیلازمزرعهوفضایورزشیمرکز

مج عهآنجا ابرعهدهگرفتهاساتاخیرایکیازدوستانکهمسرولیتقریشیابهری:

ومن فتمودیدمواقعاکا هایخوبیآنجاانجامشدهاست.یعنیشرای  ابایادطاو ی

ایجادکردکههمدختردانشجووهمپسردانشجوبیایدد یاکفضاایمناسابد مج عاه

یتربیتبادنی اکا هایآموزشی اانجامبدهند.ماد برنامهکا یمانتوسعهظرفیتها

داشتیم.قبالدانشجوهایمابراید ستربیتبدنیبهبیارونازمجموعاهمای فتناد،مااد 

خودمجموعهاینظرفیت افراهمکردیمهمبرایدخترخانمهاوهمبرایآقاپسرهاکاه

 د همانجاد ستربیتبدنی ابگذ انند.

انقالبیدیکنهاگیریبخشیازاراضیمرکزازپسباز

یاکقدمهایخوبیآنموقعبرداشتهشد.بخشایازمرکاج انیروهاایقریشیابهری:

گرفتهبودندکهمنشروعکردمبه ایجنیبااینهاوتوانستیمبخشایازمرکاجانقالبینهاد

 اازاینهاپسبگیریموتبدیلکردیمبهخوابگاهدانشجوییوشنیدمکهاخیاراالحمادا...

ا اضیمرکجبازپسگرفتهشدهاست.کل

 انتانجامشد؟انقالبیآننهادگرفتنزمینازنوروزی:

د مرانلاولیهمادانشجوزیادداشتیم،ولیخوابگاهنداشتیم.مانتخلیاهقریشیابهری:

هاا اببارموبیااو مازخوابگاهتهران ابهانهقرا دادمکهاینهمهکیلاومترمانبایادایان

مینالتامرکج.اینباعثشدکهیکبخشی ابهمادادند.تر
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 اقاانعکردیادکاهبخشایازا اضای اباهانقالبایآننهادیعنیاینطو ینوروزی:

بازپسبدهند.مرکج

بله.فردیکهآنجامسرولبودیکزماانید جهااددانشاگاهیشایرازقریشیابهری:

،یاکانقالبایآننهاادیاقباودیم.آنفاردمسارولد بودومنهمآنجابودموباهم ف

 وزید جهاددانشگاهیفا سهمکا همبودیم.همانباعثشدکهدیگارآشانابشاویم.

گفتندکهاینبا اولاستکهمامینشینیمیکمیانقالبیآننهادهمانموقعهمدوستان

میشهنشستیموتحویلگرفتیم.جاییوامضاءمیکنیمویکچیجی اتحویلمیدهیم.ه

پسآندوستیاینجریان اتسهیلکرد.نوروزی:

بلهتسهیلکرد.البتهآقایجابریانوقاتگذاشات.چاونمانبخشایازقریشیابهری:

بحث اکشاندمبهسمتساازمانتاات.بناابراین،آقاایجابریاانمعااونآماوزشساازمان

همکهتحویلگارفتیم،ساریعبازساازی اانجاامد گیرشدند،خودمند گیرشدم.وقتی

دادیموعمالدانشجوهاییکه فتوآمدداشتندونمیتوانستیمآنها اببریموبیااو یم،

د کرجاسکاندادیم.واقعاهمسختبود.دانشجوییکهمیخواستازترمیناالنرکات

عادسااعتچهاا مایکندوخودش ابهمرکاجد کارجبرسااندسااعتدهمای ساید.ب

خواستبرگرددبهتهرانساعتهشتشبمی سید.عالوهبراین،ماشایند  اهمشاکل

پیدامیکرد،چونماشینهاهمکهماشینهاید ستونسابینبودند.مابعدازیکترم

دیدیمکهادامهاین ویهامکانپذیرنیست.اینهایکسریفاکتو هاییبودکهالحمادا 

مجموعهفراهمشد.بعدهماگرخدابخواهدیککا یبشاود،مایشاود.بنادهاعتقاادمد 

ایناستکهاگرموفقیتیمااآنجااداشاتیم،خواساتخاداباودهاسات.اگارهامضاعفی

داشتیم،خواستخدابودهاست.

برگزاریدورههایپودمانیدرمقابلدانشگاهتهران

مد دو هجنابعالید تهرانبود؟دو ههایپودمانیمرکجامانوروزی:

دو ههایپودمانیمابخشید تهرانبود،بعدماهماه امنتقالکاردیمقریشیابهری:

بهکرج.
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د تهراندو ههایپودمانید کجابرگجا میشد؟نوروزی:

همانساختمانیکاهد آنمساتقرباودیم،آنسااختمان اآقاایفاال قریشیابهری:

رد.اجا هک

 وبه ویدانشگاهتهران امیفرمائید؟نوروزی:

 وبه ویدانشگاهتهران.بعدباآقایفال توافاقکاردیم.پاولخاصایقریشیابهری:

هممابهآقایفال ندادیم.

آقایفال مالکآنجابود؟نوروزی:

د.بعدازماانه،آقایفال مستأجرآنجابود.آنساختماناستیجا یبوقریشیابهری:

آقایفال آمدآنجا ااجا هکردویکتوافقیکردبادانشگاهتهارانوآنجاا اکارد

خوابگاهدانشجویی.ماهمیکتعدادازپودمانهایمانکهامکانآمدنبهکرج انداشاتند

وبهاسمتهرانمادانشجوگرفتهبودیمباهمکا یآقایفاال د هماانسااختمانبرگاجا 

کردیم.پولیهمبهآقایفال ندادیم.منیادماستآنموقاعماامناابعی اهامباهآقاای

فال پرداختنکردیم.پودمانیهایکسالبوددیگروبعادکاهجدیادگارفتیمباهجاای

مکانبرگجا یتهرانمازدیممکانبرگجا یکرجوعمالنیروها ابهکرجمنتقلکاردیم

الاجا هفضاهایدیگربودیمواجا هایکهازمامیخواساتندآنکهنتیآنموقعمادنب

قد زیادبودکهامکانتأمینشفراهمنبودبرایما.

ابالغمسئولیتمرکزتوسطرئیسسازمانتحقیقاتوآموزشکشاورزی

ابالغشما اآقایدکترآهونمنشدادند؟نوروزی:

آنانتخاباتو أیگیریکهانجامشاد،آمادابالغمسرولیتمنبعدازقریشیابهری:

پیشآقایدکترآهونمنش.ایشانهمیاکبر سایانجاامدادنادونکام اآقاایدکتار

آهونمنشبهمندادندوآنجاقیدکردندبااتوجاهباهانتخاابیکاهاعضااءهیاأتعلمای

آقاایداشتندشما امنصوبمیکنم.بعدکهمانمعااونآماوزششادم،نکامبعادی ا

خلقانیبهمندادند.بلهنکممرکج اآقاایدکتارآهاونمانشباهماندادنادناهمؤسساه

کا بردی.یعنیعمالمرکجآموزشامامیکمرکجملیوزیرنظرسازمانتاتبود.-علمی
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کاا بردیباود،-منتهیمادومدیرباالدستیداشتیم.یکمدیرباالدستیمانمؤسسهعلمی

نژادکهدو هها ابهمامیدادند.یکمدیرباالدستیدیگرهمداشتیم،یعنیآقایکریمی

-آقایدکترآهونمنشکه دیفبودجهایمااونقاو پرسانلمااوبحاثهاایادا ی

مالیماباسازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاو زیهماهنگمیشد.

گرفتنسندبرایمرکز

و انمسارولیتخودتاانانجاامدادیاد،ماو دیااازکا هایدیگاریکاهد دنوروزی:

موا دیاستکهبخواهیدبفرمائید.

مااایااککا هااایفااو العااادهبااااهمیتاایداشااتیموآنموقااعآقااایقریشیییابهییری:

دکتریونسایانجاامدادناد.یکایازآنهاامستندساازیویااگارفتنساندمالکیاتبارای

وقاعآنجااتقریبااساندنداشات،اآلنساندمرکجآموزشکشاو زیامامکارجباود.آنم

منگولهدا دا یم.دا یم.سند

ایناتفا د دو هشماافتاد؟نوروزی:

تجهیزمزرعهمرکزبهسیستمآبیاریتحتفشار

بلهد دو هماباپیگیریهایخوبآقاییونسیوآقاایجاللایانجاامقریشیابهری:

انآقایمیرجلیلیزنمتکشیدوسیستمآبیا یشد.همینطو کلمج عهمرکج اآنزم

آنتبدیلشدبهآبیا یتحتفشا .اینکا سادهاینبود.ماآمادیمآنجاامایخواساتیم

یکمقدا یازمجا ع ابازسازیبکنیم،چندد خت اقطاعکاردیم.ایانقضایهچنادتاا

کهکاشتهشدهباود،د ختکهقطعکردهبودندشدهبودیکداستان،ولیهجا اند ختی

آن اندیدهبودند.شبنامهد ستکردهبودندکهقریشیمنابعطبیعای اتخریابکارده،

سوابقچندینساله اازبینبردهاست.بعدازباز سیآمدندوماهامگفتایمبیاییادببینیاد.

ییاکاینکا یاستکهماکردیمواینهمکا یاستکهاآلناست.شماببینیدبهجاا

د ختکهبرداشتهشدهدهتاد ختکاشتهشدهاست.ایند ختآفتزاوپوسایدهباوده

وامکاننگهدا یآننبود.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

مصاحبهباآقایدکترعبدالهمخبردزفولی
 

)دفتررئیسمرکز()ره(مرکزآموزشعالیامامخمینی-کرج-2931اسفند23


عرفیسوابقشغلیوتحصیلیم

خواساتمازخادمتتانخاواهشکانمخودتاان امعرفایضمنتشاکرماینوروزی:

بفرمائید.

بسما...الرنمنالرنیم.اوالسپاسگجا ماززنماتجناابعاالیوایانکاا مخبر:

وسپاساگجا .ا زشمندواینکهکمرهمتبستیدوبهنحوشایستهایدا یددنبالمیکنید

قد داناززنماتجنابعالیهستم.منعبدالهمخبردزفولیهستم.اهلخوزستانوشاهر

دزفولم.د یکخانوادهماذهبیو وناانیمتولادوتربیاتشادمودو انکاودکی اد 

محضرپد باآموزههاییازمسائلدینیداشتم.بعدهمهرچهباج گتارشادیمد مسایر

خاطرمرنومپد ماکتابخانهفو العادهمفصالیداشاتندویکایانقالبقرا گرفتیم،به

ازویژگیهایایشانهماینبودکهد زمینههایمختلفیمطالعهمیکردند.صرفامنحصر

بهمسائلدینیوافرادخاصینباود.تقریبااازهماهعلمااو وشانفکرانآن وزگاا ایشاان

کهیککتابخانهجامعیداشت.لذاخاودایانکتابداشتند.ایشانتقریبامیشودگفت

یکمنبعیشدبرایماکهمراجعهجستهوگریختهاینهبهآنصو تبرناماه یاجیشاده

ولیطبیعتاد یکچنینفضاایی شادکاردم.ماثالباامرناومشاریعتیمانازساالهاای

یدیاپلمگارفتم،دبیرستانآشناشدم.یامرنوماستادمطهریهمینطو .بانضرتاماموقت

یکبخشهاییازانکامشرعیهایشان امیدانستیم.بههرصو تایندو انیبودکهماا

د دزفولبودیموبعدهمکهبحثهایانقالبشدودزفولهمشرای خاصخاودش ا

داشت.معرومبودبهدا المؤمنینود بحثهایانقالبهامنقاشخیلایفعاالیداشات.

گروهمسلحیبودد دزفولد دو هطاغوتکهاینهابههرنالگاروهگروهمنصو ون

خیلی یشهدا ید دزفولبودند.بعدازانقالببهجنگ سیدیموماتوفیقپیاداکاردیم

کهیکمدتید بسیجباشیم،یکدو هایهمد ستادپشتیبانیجنگجهاد،ستادکاربال



 ()رهتاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     224

وآشناییمنباجهادساازندگیتقریبااازهماینساتادبودکهماآنجانضو پیداکردیم

منستادپشتیبانیجنگکربالباودم.از33کربال،پشتیبانیجنگجهادآغازشدود سال

آنجاهمبهاستخدامجهادسازندگیسابقد آمدیم.د ستادکربالهمناوزهایکاهمان

سانیبود.تقریباازابتدایکاا چاهفعالیتمیکردمبهواسطهعالقهشخصی،نوزهمنابعان

د جنگ،چهد جهادنوزهفعالیتمنوزهمنابعانسانیبود.قبلازانقالبمانفاو دیاپلم

الکترونیکداشتم.بعدازانقالبد دانشگاهصنعتیاصفهانمدیریتصانعتیخوانادم،باه

 س اایجاادکاردمد خاطراینکهقبلازاینکهبیایمجهادیککا گاهتولیددفترمادا

شهرستانکهالبتهد نوعخودشتقریباکمنظیربودد یکشهرساتاندو افتااده.ماثالماا

دستگاهازچینوا دکردیم،ناالشماد نظربگیریدکهمناینکاا  ازماانیانجاامدادم

داکردمبهکهتازهدیپلمگرفتهبودم.بههرصو تعالقهزیادیبه شتهمدیریتصنعتیپی

خاطراینکهآنشغلصنعتدفترسازیونوشتافجا  اداشتم.د عیننالبهجهاادهام

د قرا گاهکربالملحقشدموبیشترنوزهفعالیتممنابعانساانیباود.ازساتادکاربالآمادم

دفترمرکجیوزا تجهادسازندگیویکمدتید ادا هکل فاهوپشتیبانیباودممادت

البتهشایدششماهوبعدآمدمنوزهامو جهادگرانکههمینبحثمناابعانساانیکوتاهی

بود.خوشبختانهمیتوانمبگویمکهمنمعموالوفادا بهساازمانمباودم،یعنایقریابباه

پانجدهسالمند ادا هکلامو ادا یبودم.همزمانفو لیسانسمدیریتصنعتی اهام

 ادا هکلامو جهادگرانبودماخذکردم.بعادهامابتادایساالد هماندو هایکهد

بهدلیلعالقهایکهبهنوزهآماوزشداشاتم،آمادمآماوزش.اگرچاهمانازساال1653

همزمانکهد ادا هکلامو ادا یبودمد نوزهمنابعانسانیتد یسمایکاردم.1603

تولید،سازمانومدیریت.یعنایهامزمااند وسمنابعانسانی،قوانینومقر ات،مدیریت

کاهآنموقاع وباه وی)ره(یکهمکا ید تد یسبامرکجآموزشعاالیاماامخمینای

دانشگاهتهرانبود،داشتم.هرترمیاهرنیمسالیکتد یسیچهضمنخدمتوچهمقطع

نهساتیم.باهآمادیمد مرکاجیکاهاآلنخادمتتا53دا  اعهدهدا بودم.ازابتدایساال

عبا تیآموزشکدهکشاو زیقدیم.مرکجیکهاآلننضاو دا یاممرکاجیاساتکاهاز
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تأسایسشادهاساتو36یاا31کهبهنظرمساال)ره(ادغاممرکجآموزشعالیامامخمینی

تأسیسشدهاست،اینمرکجشاکلگرفتاهاسات.باه1665آموزشکدهکشاو زیکهسال

الاستکهاینجاهستموهمینجاهمبازنشستهمیشوم.س16یا11هرنالقریببه

هایمختلفدرمرکزمسئولیت

کهبهمرکجآمدید،چهبود؟1653اولینمسرولیتتاند سالنوروزی:

من ئیسادا هخدماتآموزشیبودم.مخبر:

آنزمانآقایدکترقریشی ئیسمرکجبودند.د ستاست؟نوروزی:

بله.مخبر:

بعدازآنا تقاءپیداکردیدبهمعااونفرهنگایمرکاج.آنطاو یکاهآقاایروزی:نو

دکترقریشیبهمنگفتند.همینطو است؟

بله.مخبر:

کهایشانمسرولیتمعاوناتآماوزشو1650بنابهگفتهدکترقریشید سالنوروزی:

نابعالیبه یاستمرکجترویجسازمان ابرعهدهگرفتندبهپیشنهادآقایدکترقریشیج

منصوبشدید.میخواستمبپرسمابالغشما اچهکسیداد؟

آقایدکترخلقاانیکاهآنموقاع ئایسساازمانتحقیقاات،آماوزشوتارویجمخبر:

کشاو زیبود.

د زمانتقبلمسرولیتمعاونینتانچهکسانیبودند؟نوروزی:

بهاینمو داشا هکانمکاهنجدیاکساهتااچهاا مااهقبلازپاس بهاینسروالمخبر:

 ئیسادا هخدماتآموزشیبودم.بالفاصهشدممعاونفرهنگیکهالبتهدانشاجویی اهام

ملحقکردندبهفرهنگی.یعنیمعاونتفرهنگیودانشجویی.تقریباکمترازیکساالمای

50یبهشاتیااتیارمااهشودگفتکهمسارولیتمعاونات اداشاتم،فکارمایکانمد ا د

.آنزماانآقاایدکتار)ره(منصوبشدمبهعنوان ئیسمرکجآماوزشعاالیاماامخمینای

میرجلیلیمعاونآموزشیودانشجوییشدندوآقاایدکتارمیر نیمایمعااونپژوهشایو

مالیبودند.یعناید ابتادایکاا مانبااایانبج گاانباه-آقایگلبها هممعاونادا ی

عاونکا میکردم.عنوانم
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واگذاریمجموعهمقابلاستادیومآزادی

آمادم،دانشاجوی)ره(کهمنبهمرکجآموزشعالیامامخمینی1655د سالنوروزی:

زیادید مرکجتحصیلمایکردنادودانشاجویانپودماانیمرکاجد تهارانتحصایلمای

موعاهمقابالاساتادیومآزادیکردند.د آنسالهایکیازاتفاقاتیکهافتادواگذا یمج

د تهرانبود.آقایدکترقریشیتأکیدداشاتندکاهایانیاکتصامیمفراساازمانیباود.د 

مو داینموضوعتوضیحیمیفرمائید.

بله.آنمجموعاهماو داشاا هد نقیقاتمتعلاقباهمرکاجآماوزشعاالیامااممخبر:

ود.البتهآنهاهمباجهادنصرتاوافقیکا بردیب-نبود.د اختیا مؤسسهعلمی)ره(خمینی

کردهبودندولیهنوزانتقالسندیصو تنگرفتهبود.د عیننال،یکمقدماتاساسای

 اانجامدادهبودند.توافقنامهواستعالمشهردا یودا ایی.ولیانتقالساندمتوقافشاده

یوزا تجهادکشااو زی.باهبود.آنجا امنفضایمناسبیدیدمبرایتوسعهمنابعانسان

دلیلاینکهمنازوزا تخانهآمدهبودمومیدانستمکهوضاعمناابعانساانیمااچگوناه

استوچهتخصصهایی انیازدا یم.برایهمینشخصاآنساختمان ا ایجنیکاردمباا

کا بردیوآنجایاکبازساازیمقادماتیانجاامدادموفراخاوانیصااد -مؤسسهعلمی

کردیمبهامیداینکهبیشترکا کنانوزا تخانهمثالدیپلمههاوفاو دیپلماههاا ایاک

طو یانتقالسطحبدهیمو ویتوانمندسازیاینهاکا کنیم.

ایازفقرمنابعانسانیوزارتجهادکشاورزیخاطره

ابعانسانیکهخواستمد اینزمینهنقلکنم.د نوزهمنای اهممییکخاطرهمخبر:

بودمیکوقتییادممیآیدکاهیکایازمادیراناساتانبوشاهرآمادهباودآنجااونقال

کردکهمایکاختالفیدا یم ویزمینیباابخاشخصوصایوایشاانمایخواساتمی

بگویدکهبیشترازفقرامکاناتخیلیوقتهافقردانشکا کنانباعثگرفتا یمیشاود.

هآنتکنسینماباتحصیالتدیپلمبارایدفااعازآنپرونادهباایاکآنمدیرمیگفتک

لند و قدیمیوکهنهبرایبازدیدبهسرِزمین فتهبود،د نالیکاهوکیالطارممقابال

نقو دانمعرومآقایکشاو زنامیبودکاهوکیالمادافعآقاایکرباساچید جریاان
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واینفردبااساکو تباهسارِزماینآمادهمحاکمهایشانبهعنوانشهردا سابقتهرانبود

بود.منآنجابهذهنم سیدکهچقد خوباستکه ویاینهااکاا کنایم.باراسااس

همینتجربهمنیکیاز شتههاییکهآنجاگرفتمنقو ا اضیبود.ازنقلایانخااطره

ههماینترتیاب،باامیخواستما تباط شتههایپودمانیمرکجباوزا تخانه ابگویم.با

اشرافیکه ویمنابعانسانیوزا تخانهداشتمآمدمیک شاتههاایی اکاهمایدانساتم

مو دنیازوزا تخانهوسایردستگاههایدولتیاست اایجادکردیموازطریقفراخاوان

هاد مجموعهمقابلاساتادیومآزادیدانشاجوپاذیرشکاردیم.نتایخااطرمد آن شته

یدکهدوسهتاسولهآنجاداشتیمکهبهعنوانانبا د زمانجنگمو داستفادهقارا آمی

گرفتند ابازسازیکردیم.می

هایپودمانیمرکزاقبالبهدوره

آنجاخیلیبااقبالمواجهشد.فکرکنیدکهد دونایمساالیعناید هایدو همخبر:

ولبهتحصیلشدند.برایمقایساهد نظاربگیریاددوفراخوانهجا دانشجود آنجامشغ

نفارد سمایخواندناد،همجماان1866د نالیکاهد ایانجاایعناید مرکاجنادود

نفاردانشاجود یاکساالدانشاجو1666د مجموعهمقابلاساتادیومآزادینجدیاکباه

پذیرششد.

ادیاهتمامدانشگاهعالمهبهتصاحبمجموعهمقابلاستادیومآز

د همیندو انبودیمکهفکرمیکنمترمسومیاسالدومفعالیتماباود،یاادممخبر:

میآیدکهیکغروبیبهمنزنگزدندازنگهباانیهماانجااوگفتنادکاهیاکآقاایی

تشریفآو دندو ونانیاستومیگویدکهدکترشریعتیهستم ئیسدانشاگاهعالماه

ید.منیکچیجهاییشنیدهبودمکاهممکاناساتیاکچناینطباطباییوآمدهبرایبازد

اتفاقیبیفتد،واقعیتشایناستکهبهنگهبانگفاتم اهندهیاد.بعادهامگوشایخاودم ا

خاموشکردمکهکسیبامنتماسینگیردبهواسطهاینموضوع.فرداصبحتماسیباامان

یعتیهستم.یاکمقادا یگرفتهشد،دیدمآقاییپشتخ استوگفتکهمندکترشر

اظها محبتهمکردواشا هداشتبهمخبرشو ایعالیانقالبفرهنگیواینکهشمااز
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کدامیکازمخبرهاهستیوگپیبامازد.گفتببیناقایمخبرمندستو  ئایسجمهاو 

 ادا مکهاینجا ادادندبهما.گفتمشماخودتانخاوشبختاناه ئایسیاکدانشاگاهی

دانشجودا م.شمابفرمامنایانهاا اچاهکاا کانم؟فارض1666هستید.مناآلنآنجا

خواهمبهشماکمککنموآنجا ابهشمابدهم.باهعناوانکنیدکهازهمیناآلنهممی

دانشجو اچهکا کنم.ایشانفرمودکاهماا1666یکفردیکهدانشگاهیهستیدمناین

تعهدیبرایجایگجینندا یم،ولیبهخاطرد کایانموضاوعمانعلی غماینکههیچ

ساختمانیبهشمامیدهمکهبرایکا شمابهترازاینجاباشد.یکسااختمانچنادطبقاه

مجهجوخوبد خیاباانطالقاانینابشبهاا .ماندیادمکاهد ساتمایگویاد.بااالخره

ینکهماندیادمکاهایانموضاوعساختمانمو داشا هد مرکجشهرتهراناست.ضمنا

است.ایشاندساتو اکیادیداشات." وغن یختهنذ امامجادهشده"مصدا ضربالمثل

بعدازاینکهایناتفا افتاد،اینموضوعیکچالشیشدومنگفتمکهنمیدهام.آقاای

یسدکترقریشید ستفرمودندچونما فتیمبهجلسهایبانضو آقایدکترپرهمت ئ

سازمانتحقیقات،آموزشوترویجکشاو زیومعااونشآقاایدکتارابراهیمایو ئایس

سازمانگفتندکهچراآنمجموعه انمیدهیدوایانکاهآنمجموعاهمتعلاقباهساازمان

استونهمرکجامام.واقعیتشایناستکهمانا انتشدیموباه ئایسومعااونساازمان

نکردهبودید،ایننضو دانشجوهاسببشدکهایشااننرمشایگفتمکهاصالشماتوافقی

نشانبدهدومجبو بشودکهیکساختمان ابهعنوانمعوضبدهدبهمرکجآموزشامام.

د عیننالآن وزهم وزسختوتلخیبودبرایاینکهیاککمایعصابانیشادیم.

نخو دیموخواستیمبیاییم.البتاهبعدهمهمانطو کهآقایدکترقریشیاشا هکردندنها 

آقایدکترپرهمتدلجوییکردندوانصافاوساطتیکردندوقد دانیکردندکاهبااالخره

اینساختمانمعوضهمبهواسطهاینزنماتبهدستآمد،واالدوستانازدانشگاهعالمه

ابانطالقاانی اطباطباییدستو صریحیداشتندبرایواگذا ی.بههرنالآنساختمانخی

بایکزنمتیگرفتیم،منتهیسازمانبنابهمصاالحیواگاذا کاردباهوزا تخاناه.یاک

وقتییکبحثیشنیدمکهفشا بود ویسازمان،چونتازهایناجالسسرانمیخواسات

برگجا بشودود آنمنطقهمیخواستندهتلد ستکنندوامکاناتیبرایاجالسبگیرناد
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هممجبو شدکهیکساختمانی ابدهدوازانتنگنانجاتپیاداکنادوگفتنادوسازمان

کهساختمان اموقتدادیمکهبعدهامتاسفانهسازمانامو ا اضیباهشاکلغیرقاانونیباا

اختیا اتیکهداشتبرایانجاسندگرفتهبودوفروختندوچیاجیهاممتاسافانهباهمرکاج

شت.امامازاینموقعیتبرنگ

تبعاتواگذاریمجموعهمقابلاستادیومآزادی

پیامدهمینواگذا یبودکهشمامجباو شادیدکاهچنادمحال اد تهاراننوروزی:

اجا هبکنید،د ستاست؟

بله.بعدازاینکهایناتفا افتاد،آنساختمانبها  اعمالبهماندادند،باهدلیالمخبر:

ماهمبهناچا چوند دفترچهقیدکردهبودیمکاهمحالآنمالنظهایکهعرضکردم.

تحصیلاینهاتهراناست،مجبو شدیمیکدو هاید دومرنلهدوتامجتمعآموزشی

کهد غربتهرانبودند ااختیا کردیمتایکبخاشعمادهایازایاندانشاجوهافاا غ

بودندکهبهاینجابیایناد االتحصیلشدندویکبخشدیگرشانکهکرجبودندوطالب

همانتقالدادیمبهکرج.البتهاین اباید وشنکنیم.باهدفیکهمنداشتمبرایتقویاتو

توانمندسازیمنابعانسانیوزا تجهادکشااو زیوساایروزا تخاناههااچاوناشارام

اغلپشاتیبانی ادانستمکهمشاغلستادیمشتا چه شتههاییهستندبیشترمشداشتمومی

هاییمثالمادیریت،بحاثنارمهدمگرفتمد پودمانهاییکهماد تهرانداشتیم. شته

افجا ینظیرمدیریتباز گانی.اینها شتههاییبودندکهخیلایماو داقباالساازمانهاا

کاهبودند.بنابراین،اینواگذا یوبهدنبالآنانتقالدو ههایپودمانیبهایانهادمماا

توانمندسازیمنابعانسانیدستگاههاوباهویاژهوزا تجهاادکشااو زیباود،صادمهزد.

ضمنآنکهازبحثهاید آمدیبایدگفتکهد آمدهنگفتی اماازدستدادیام.د 

مجموعمشقتزیادیکشیدیموبهاصطال خانهبهدوششدیم.

فعالیتهایعمرانیوگازکشیمرکز

و دفعالیتهایعمرانیکهد دو هجناابعاالید مرکاجانجاامشاد،د منوروزی:

توضیحیبفرمائید.
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کاه50شماخودتانشاهدیکبخشیازفعالیتهاد مرکجبودید،ماند ساالمخبر:

مسرولیتمرکج اپذیرفتم،نگااهکاردمدیادمتماامابنیاه،سااختمانهاا،تماامتأسیسااتو

تقریباتااآنموقاعیاکقادمتچهالساالهداشاتند.بناابراینفضاهایآموزشیوپشتیبانی

زیرساختهاواماکنوساختمانهافرساودهبودنادوباهعباا تیعمارخودشاان اکارده

بودند.ازطرفینوعمهندسیکهاینجاشدهبودوجستهوگریختهشنیدمکهآلمانهاایان

زیبااییدا د.فضاساازیمرکاجچاهجا اطرانیکردند.انصافاطرانایساادهولایبسایا 

ساختمانهاوچهفضایسبجیکمهندسیسادهولیزیباییدا د.اهتمامکاردمکاههماین

وضعموجود ایکبازسازیاساسیانجامبدهم.خیلیهااباهمانگفتنادکاهیاکهجیناه

یراینکمتریانجامبدهویکساختماننوییایجادکنکهمثالچندطبقهباشدوکالازخ

هابگذ .ولیمندیدمکهاینواقعامیرانگرانقد یاستکهازگذشتگانبهما سایده

است.ماچرابایدهمیشهآسانترینکا  اانتخابکنیم.ماگفتیمکاهاگرچاهکاا ساخت

استولیسعیمیکنیمکههمینها ابازسازیکنیم.د ایندهسالفکارنمایکانمکاه

ایازمرکجباشدکهبازسازینشدهباشد.یکبخاشعمادهایازکا هاایهیچجاونقطه

زیربنایی اانجامدادیمویکبخشی اهمباطر هاایکاا آفرینیوکاا ناینتحصایل

ایناماکنوساختمانهایفرسودهوانبا ها ابازسازیکردیم.پسیکیازکا هااییکاه

 وستاهایاطرامماهمهگاازدا ناد،د ناالیکاهشداینبود.مثالیک وزآمدمدیدم

بهدلیلآنا تباطاتقادیمیکاه56مرکجیاآموزشکدهگازکشینشدهبود.د اواخردهه

باوزا تخانهداشتمازآنجایکاعتبا یگرفتیموخوشبختانهتماممرکج اگازکشای

آماوزش اهامانجاامکردیم.نتیبدوناینکهکسیباهمانبگویادگازکشایمعاونات

دادیم.اقداممهمیبوداینبحثگازکشی.بعدهمبحثبازسازی اانجامدادیم.

تنوعآموزشهاباتأکیدبرتورهایآموزشی،ترویجیوپژوهشی

همجمانبابازسازیونوسازیمجموعهمرکجبهایننتیجه سیدیمکهبااالخرهماامخبر:

هایمااانداشااتهباشاایم.چااونبااههاارصااو تبایاادیااکتنااوعید نااوزهآمااوزش

کا بردیهمازیکجهاتیوازیکمقطعیخیلیمو دتوجهوزا تخانهنباودو-علمی
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همبهخاطراینکهمابتوانیمبه سالتمانبپردازیمبایدبهنوزههایمختلافتوجاهجادی

ساالهاایتریمیکردیم.ازجملهاینکهنجمآموزشهایضمنخدمتمانسابتباه

اولمسرولیتمبهدوتاسهبرابرافجایشپیداکرد.بعدهمبحثهایکا آفرینیوکاا ناین

تحصیل ابهصو تجدیتریو ودپیداکردیموتوسعهدادیم.بههرنالماابارایایان

کهبتوانیمیکمرکجپیشتازباشیمهمیشهبایدفکرهاینوو وشهایجدیدونوزههاای

 امو دتوجهقرا میدادیم.ازجملهنوزههاییکهخیلایماو داقباالواقاعشادتازهای

بحثتو هایآموزشی،ترویجیوپژوهشیبود.منفکرمیکانمکاهایانموضاوعیاک

شروعکردیموبابخاشخصوصایهام51یا56گامجدیدیبودکهفکرمیکنمازسال

که اداداینبودکهمااینفعالیاتهاا اشروعکردیم.یکیازاتفاقاتخوبومیمونی

بابخشخصوصیشروعکردیم.مثالشرکتفالت ابهتوس آقاایمیرجلیلایازبخاش

خصوصیوازاطرامخودمانآو دیمبهمرکج.میدانیدکاهکاا شارکتفاالتفاروش

د بذ است.آنهاعرصهومج عهایمیخواستندوماهمکمکشاانکاردیمومج عاه

اختیا شانگذاشتیمواینهاا قااممختلافسابجیوصایفی اکاا مایکنناد.ماثالساال

 قم اکا کاردهبودناد.د ایانبرناماه وزی اهامباهعناوان وز666گذشتهقریببه

نفارتولیادکننادهعمادهکشاو  اباهدلیال666تا666مج عهانتخابمیکنندوقریببه

هادا نددعوتمیکننادوآنهاامایآینادد  وزمجعاهشارکتمایا تباطیکهبااین

کنندوا قاممختلف اباهممقایسهمیکنند.بهعبا تیتولیدکنندهماکشااو زپیشاروماا

میآیداینجاوخودش قممناسبخودش اانتخابمیکند.بهنظرمیکفعالیاتبارد

بخشخصوصیدا دکاا ماا اانجااممایدهاد.برداست.بردماایناستکهبههرنال

تحقیقانجاممیدهدچونبخشهایمختلفی ادا دکا میکند،ترویجانجاممایدهاد

چونآدمها امیآو داینجا،آماوزششاانمایدهاد.یعنایدقیقااتحقیاق،آماوزشو

وعترویج ابخشخصوصییکجادا دانجاممیدهد.بایکشارکتویاکتاو شار

تو دا یمکا  اپیشمایباریم.جاجء وشهاای5شرکتو4کردیموالحمدا...اآلنبا

خیلیخوبشدهکهاآلنسایراستانهاهمدا ندازاینکا الگوبردا یمایکنناد.هماین

جلسهاخیرهمجنابآقایدکترخااوازی، یاساتمحتارمساازمانتحقیقاات،آماوزشو
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کهد منطقهیکاین اترتیبیبدهیدکاهساایرمنااطقهامهارترویجکشاو زیفرمودند

سالیکتو ی اداشتهباشند.

ورودبهحوزهآموزشهایبینالمللوساختمهمانسرایمجلل

یکیدیگرازکا هاییکهبهعنوانیکمجیت ویآنسرمایهگذا یکاردیم،مخبر:

تهاااساتادیازخاا جمایآو یامیااآموزشهایبینالمللبود.مادیدیمکهبعضیوق

دو هایممکناستکهسازمانبهارهو یآسایاییداشاتهباشادکاهمعماوالفراگیاراناز

منطقهمایآیناد.ماادیادیمکاهجاایمناسابیبارایاساکانایانهاانداشاتیم.جااییکاه

نداشاتیمواستاندا دهایالزم ابرایاستقرا اساتیدودانشجویانبینالمللایداشاتهباشاد،

اینهمازتوجهاتجنابآقایدکترزند، ئیسوقتسازمانتحقیقات،آموزشوتارویج

کشاو زیبودکهبهاینموضوعاهمیتدادندونمایتکردند.البتهبازهامطباقمعماول

منیکبخشعمدهایازاعتبا ات اازوزا تخانهگرفتم،یاکبخاش اازساازمانو

کا بردی.اآلنالحمدا...اینفضاافاراهمشادهومااد -مؤسسهعلمییکبخش اهماز

1طولسالهماز
A.P.O.6دو هداشتیموهماز

F.A.O.دو هداشتیم.فاا غازایانهااماا

خیلیوقتهادو ههاییدا یمکهصرفااستادازخاا جمایآیاد.ماثالد دو هپارو ش

نقطهدنیادعوتکاردهباودیموآمادهبودنادایان6-4نفراستاداز8-3ماهید قفسما

جا.باایجاداینمهمانسرااینها انتاینجامستقرمیشوندونتیگاهیدانشاگاههاای

همجوا استانهماگراستادبینالمللداشتهباشندمعموالازاینظرفیتاستفادهمایکنناد.

بینالملل.یکفضاینسبتامناسبیشدهبرایفعالیتهای

انقالبییکنهادگیریباقیماندهاراضیمرکزازبازپس

فکرمیکنمکهیکفضایماندگا یاستکهد دو هجناابعاالیایجاادنوروزی:

است.بناباهانقالبییکنهادشد.بحثمهمدیگربازپسگیریباقیماندها اضیمرکجاز

باازپسانقالبایآننهاادازا اضیمرکاجازگفتهآقایدکترقریشید دو هایشانبخشی

 ____________________________ 
 (Asian Productivity Organization)سازمان بهره وری آسیایی -1
 (Food and Agriculture Organization)سازمان غذا و خواربار ملل متحد -2
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گیریشدهبود.منخودمشاهدبودمکهد دو هجناابعاالیبخاشبااقیمانادهباازپس

گیریشد.د اینمو دتوضیحمیفرمائیدکهآغازایناقدامازکجااباودوچاهاقاداماتی

انجامشد.

6یاا6له اد اختیا داشاتند،آقایدکترقریشید ستفرمودند.یعنییکسومخبر:

گرفتند.ولیآنچاهمایخاواهمعارضانقالبیآننهادتاازسولهها اد یکتعاملیاز

انقالبایآننهاادتاسولهدیگرد اختیاا 4هکتا اززمینهایمابهعالوه10کنمنجدیک

بگیرناد،باهنایمنقالبیاآننهادبود.شایدآننجمیکهدوستانبهزنمتهمتوانستنداز

تااساوله اگارفتیم.اتفااقیکاه4هکتا و10هکتا همنمی سید.د نالیمانجدیکبه

یعنایهماانزماانیکاهمانمسارولیتمرکاج ا50افتاداینطو بودکهفکرمیکنمسال

ایشنیدمکهچندماهقبالازآنتاا ی جناابآقاایاساکند یوزیاروقاتگرفتمزمجمه

بدهیاد.هااآنگفتهکاهآنزماین اتحویالانقالبیآننهادهادکشاو زیبهد خواستج

هااومالنظااتییاکدساتو ایشانهمبناباهتوصایهمنبعدهایادداشتش ادیدم.انتماالً

مستقرد انقالبیآننهادایبهصریحیدادهبودندکهپادگانهمتبدونهیچعذ وبهانه

توانمعیندستخ  اهاما ائاهبادهم.مانهامزمجماهواگذا شود.میا اضیآموزشکده

همدنبالتغییرکا بریا اضایاسات.مانانسااسانقالبیآننهادهاییشنیدمکهانتماالً

کردمکهیکمرکجآموزشیآنهمد یاکشارایطیقارا گارفتند کناا یاکمرکاج

ها اتوسعهمیدادیموداشتیمآموزشکهمابهتد یجنظامیخیلیزیبندهنیست.خصوصاً

نیازبهفضایبیشتریداشتیمازیکطارموازطارمدیگارهامفضاایآموزشایفضاای

نساسیاست.فضایخاصیاست.د اینجابایدیادکنمازآقایمهندس ضاانیا،معااون

لایخاودوقتتوسعهمدیریتومنابعانسانیوزا تنانهکهازدوستانصمیمیومادیرقب

منهمبود،باایشانیک ایجنیکردیم.اینجااین ابایددیگاربگاویمکاهیاکچاالش

ادا یایجادکردیمواینکا  اد یکبروکراسیانداختیم.بههرناالیاکمقادا یاز

دانستیماگرتغییاروتحاولیبشاود،شاانسنفاظایاناینطریقزمانبهموضوعدادیم.می

هامآقاای55نابراین،بهاصطال برایاینکا زمانخریدیم.بعدهمسالهاهست.بزمین

خاناه ویایانکاا داشات،وزا تدکترخلیلیانآمدندومندیدمکهآنفشا یکهقبالً
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اآلنندا د.آنزمانمنباآقایمهندسگالبکشمدیرکلدفترامو وزا تیآقاایدکتار

ضوعایناستواینزمینهانیفاستوضارو یخلیلیانیکصحبتیکردموگفتممو

استکهماآن انفظکنیم.ایشانازمنپرسیدکهاآلنکاهکسایباهشامافشاا نیااو ده

موضوع امسکوتبگاذا .شاماهایچچیاجنگاوواست،گفتمنهوگفتکهبهنظرمفعالً

ردستو صاریحدادهباودپیگیرینکنید.ایناتفا همخوشبختانهافتاد.بههرصو توزی

کنمتنهاجاییکهایناتفاا افتاادپادگاانمیشدوفکرکهواگذا شودوبایدواگذا می

همتبود.

حکمیتوزیردادگستریدرحاشیههیأتدولت

بعدباشروعدولتجدیدونضو آقایمهندسنجتیانصافاازهمان وزهاایمخبر:

مخاالفایانموضاوعاسات.یعنایواگاذا ی اباههایچاولمتوجهشدمکهایشانکاامال

شکلیایشانقبولندا د.هرجاهمیکتعللیشدهبودهماانهاا اهامکماککاردکاه

هجماهوتاالش56برگردد.منهمدیدمکاهفضاافضاایمناسابیاساتوازساالتقریباا

بااوزا تخاناهو،انقالبایآننهاادخودمان اشدیدکردیم، ایجنیکردیمبافرمانادهان

یواشیواشبهایننقطه سیدیمکهباالخرهوزیرهمموافقنیستویکجاییما فتیمد 

ناشیهدولتویکاصطالنیدا ندکهاآلنخیلینضاو ذهاننادا م،د آنجااوزیار

خاناهمانو.ازطارموزا تانقالبایآننهاادکاردباینمااودادگستریبایدنکمیتیمی

نفرازفرمانادهانا شدشاانآمدنادباه4-8همهاآنیدکترزند فتیمازطرمجنابآقا

االسالمپو محمدیوزیردادگستریبودند.ناگفتهنمانادکاهایشاانیاکآنجلسه.نجت

شناختویکالتفاتیبهماداشت.آنجامنیکگجا شایایازماداشتوما امیسابقه

قه.گفتمکهچهلسالقبلدوستانآمدندوبنااباهضارو تبهایشاندادمد ظرمدودقی

جنگاینزمین اازماگرفتندوماد اختیا شانگذاشتیموناالمتأسفانهبعدازاینهماه

تمکاینانقالبایآننهاادسالعلی غماینکهچندینبا دادگاهنکمتخلیهصاد کارده

صاد کردهکهمخالفایانواگاذا یاسات.نکردهاست.اآلنهمصرانتاآقایوزیرنامه

آقایدکترزندهمانصافانمایتخاوبیفرمودناد.هماانجاانااجآقاایپو محمادیباه
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گفتکهبرویدتخلیهکنید.وقتایجهااد ضاایتنادا دباهایانانقالبیآننهادبراد های

لیدتخلیهازآنجاکواگذا یبیجهتبهاینکا اصرا نکنیدوبرویدتخلیهکنید.تقریباً

وزیااروقانوناااًمتوجااهشاادندکااه سااماًانقالباایآننهااادزدهشااد.چااونبراد هااایماااد 

آیدکهدستو یهمفرمودنادکاهدادگستریکهنَکَمبودبینمابااینصرانتویادممی

جااازآنبرویدتخلیهکنیدوپادگان اتحویلجهادکشاو زیبدهید.استا تکا تقریبااً

خانههممن ایجنیکردموزدهشد،بعداستمرا د پیگیری،پیگیریوپیگیریوباوزا ت

چونزمینهاایزیاادیانقالبیآننهاددیدمیککمیسیونیهستبینجهادکشاو زیو

خانهدا د،منآنجایاکخواهشایکاردموزا تانقالبیآننهادد نوزهمنابعطبیعیبا

بصیریهمکهاآلنمشاو وزیرومدیرکلنوزهوزا تیهساتند،ایشاانجنابآقایدکتر

هااونمایتوتوجهوتأکیدجدیکردند.منبهدوستانماند سازمانجنگالهمانصافاً

هابگوییدکهیکنقطاهدا یدبهآنانقالبیآننهادمراتعتوصیهکردمکهد تعاملیکهبا

هابدهید.چاوناصارا گانباشد.پنجهکتا د جاییبهآنازاینتعاملهممعوضآنپاد

کنایمتانهمهاش اآزادسازیمایها ابهمابدهیدوبرایکردندپنجهکتا ازهمینزمین

خاناه ایجنایکاردم،وزا تخاناهقباولکاردکاهد کهمنقباولنکاردم.بعادبااوزا ت

یند.خوشبختاناهامساالایانتوافاقصاو تیکجاییاین اببانقالبیآننهادتعامالتش

د جااییانقالبایآننهادهایجهادباگرفتوپنجهکتا معوضد تعامالتوبدهبستان

موفقشدیمکهکالاینزماینهاا ا50تحویلشد.خوشبختانهد مردادماهسالهاآنبه

بازپسبگیریم.

ا کشیهمظاهراًانجامشدهاست.ا اضی اکهگرفتیدفنسکشییادیونوروزی:

البتهدیوا .چونقبالفنسبود.اآلنباهخااطرنفاظناریموامنیاتکاا دیاوا مخبر:

کشیآنجا اانجامدادیم.باشهردا یهمیکتعامالتیدا یمویکیدوتاکاا کاهد 

اهانادازیکنایم.ذهنماندا یمکهاگربشودد مسیربلوا بعثتبو سگیاهاانزینتای ا 

شهردا یهماستقبالکردهاست.یکطر هاییهمبرایفضایجلویآنا اضیدا یم.
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ورودبهحوزهآموزشبهرهبردارانپیشرو،بینالمللوکارآفرینی

تاناالچهاقداماتید اینا اضیانجامشدهاست؟50ازمردادماهنوروزی:

 وندی اد فعالیتهاومأمو یتهایماانداشاتیم،د ماباتوجهبهاینکهیکمخبر:

اینسالهاباتوجهبهتأکیداتوزیرمحترم،جنابآقایمهندسنجتیوآقایدکترزناد

 ئیسوقتسازمانوبعدهمجنابآقایدکترخاوازی ئیسسازمانماآمدیمیکتغییار

بهافولبودوکالداوطلبانکنکاو کا بردی و-مأمو یتدادیم.باتوجهبهاینکهعلمی

کاهشپیداکرده،تقاضابرایدانشگاههاکاهشپیداکردهاست،خاوشبختاناهمااایان ا

یکچندسالقبلترد شو ایآموزشمطر کردهبودیمکاهد شارایطیکاهدانشاگاه

پاشاودبیایادپیامنو ودانشگاهآزادد ِخانهداوطلبلیسانسمیدهد،دلیلیندا دکسی

اینجاکا دانیبخواند.بنابراین،مااین اپیشبینیکردهبودیم.ازقضابحثآقاایوزیار

و ویکردهایوزا تخانههمبهماکمککردوماو ودیکردیمبهنوزهبهرهباردا ان.

منیکدفعهنگاهکردمدیدمیکفرصتطالییاسات.باهاصاطال یاکغاولفرصات

لیونبهرهبردا .مند جلسهاولاصالشاوکهشادمکاهچهاا میلیاونبهارهاست.چها می

بردا دا یم.دیدماگربیایمهدمگذا یکنم،نتییکد صدازاینهاعددقابلتوجاه

چهلهجا نفرمیشود.بهدلیلموقعیتمرکجمااآمادیمتوجاهباهآماوزشبهارهباردا ان

ییمکشااو زانپیشارو اهادمقارا بادهیم.کشااو زپیشرو اممیجیکردیم.گفتیممابیا

پیشروهمکسیاستکهسواددا دازفناو یسرد میآو د.لاذاآمادیمد ایانناوزه.

بعدهمکهآمدیمبهنوزههایبینالمللوکا آفرینی.یعنیبههمینترتیبتنوعدادیمباه

فعالیتها.

جاراشادهتوسا جنابعاالی،داشاتنیاکهاایایکایازنکااتمثباتبرناماهنوروزی:

هاایچا چوبکلیونرکتمطابقبایکالگواست.لطفااًد خصاوصتوساعهفعالیات

کا آفرینانهمرکجد قالباینالگوتوضیحدهید.

هایگذشتهبحثاشتغالوایجاادکسابهایاصلیبندهطیسالیکیازدغدغهمخبر:

نوعالقمندانبود.بنابراینازشروعمدیریتمتاالشوکا برایدانشجویان،فا غالتحصیال

هایکا آفرینانهزمینه شادوتوساعهکردمتاد ندتوانشرایطی اایجادکنمکهفعالیت
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هاد یکچا چوبمشاخصومادونپیداکند.نکتهقابلذکرتاکیدمبراجرایاینبرنامه

شاوند،تنهااد  یجیواجرامیاشتغالبرنامهبود.اصوالًاقداماتیکهد نوزهکا آفرینیو

هااوصو تیاثاربخشهساتندکاهباهصاو تنظامنادودا ایالگاوومادلباشاد.برناماه

تواندنتایجمطلوبوبلندمدتداشاتهباشاد.ایومنفکازهمهرگجنمیهایججیرهپروژه

نظارداشاتننقاشمهامبااد ویقبلاقااتیوتحقبااتیبااتوجاهباهتجرماد ایانمرکاج

یا تقاایمناساببارایبساترتاالشکاردیمکا آماد،یانسانیروینتید تربینیکا آفر

بهارهباردا انیکا کنانونتافا غالتحصیالن،عالقمندان،ان،یدانشجونید بینیکا آفر

توساعهساازیشادهباومیبارمادلی امبتناسریاقاداماتخاودوایجادکنیمیکشاو ز

ازپیلهتاا»کردیم.اسماینمدل اهمطر واجرایکو انکووهمکا انطرانینیکا آفر

نامگذا یکردیم.«پرواز

«ازپیلهتاپرواز»هادرقالبطرحاجرایبرنامه

د چا چوبمدلازپیلهتاپرواز،اولیناقدامتغییرد ساختا ساازمانیمرکاجباود.باه

ساختا یایجادشودکه شدوتوسعهکاا آفرینی اعبا تیتالششدکهد وهلهنخست

تساهیلکنااد.باارایایاانمنظااو معاونااتپااژوهشوکااا آفرینی اایجااادکااردیم.کمیتااه

کا آفرینی،انجمندانشجوییکا آفرینیتاسیسشدوسعیکاردیممواناعساازمانیبارای

هاایفیجیکایرسااختهااساعیشادزیتوسعهکا آفرینی اکمکنیم.د کنا اینفعالیات

هایکا آفرینیاگرهستتقویتشودواگرنیستایجادکنایم.د مو دنیازاجرایبرنامه

اینمرنلهاقداماتمتنوعیمثلاندانپا کعلموفناو یدانشجو،مج عاهکاا آفرینی،

ایکا آفرینی،مج عهگیاهاندا ویایو...انجاامشاد.نلقاهبعادیمادل،شهرکگلخانه

هاایهایکا آفرینانهدانشجویانوفراگیرانبود.یعنیناالکاهزیرسااختایشویژگیافج

سازمانیوعملیاتیبهسطحقابلقبولی سید،اقدامباهاطاالع ساانیوفرهناگساازیباه

هاایکاا آفرینیزیاادیایجاادیااهایکاا آفرینیکاردیم.نمایشاگاهمنظو توسعهقابلیت

هااایآمااوزشکااا آفرینیشااکلگرفاات.نمااایشکا گاااههاااوشاارکتکااردیم،دو ه

هایمدیریتکسابوکاا ودستاو دهایدانشجویانوکا آفرینان اداشتیموانواعدو ه
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بازا یابی ااجراکردیم.همچناینترتیبایاتخااذکاردیمکاهازمتخصصاانوکا آفریناان

زیبارایدانشاجویانوبخشخصوصیجهاتا ائهمشاو هوآشناییبابازا کاا کشااو 

باهبعادباانمایاتموسساه58-54فا غالتحصیالناستفادهشود.طیسالهایبعدیعنایاز

هاایکا آفریناناهبارایهاوطار آموزشوترویجکشاو زیاقدامبهاجرایعملیاتیایده

نیکااا نید چااا چوبطرنهااادانشااجویانوفااا غالتحصاایالنکااردیم.د ایاانمرنلااه

هاایمرکاجیاتازنمامخاطباانینیکاا آفریوقرا دادهااینیکاا آفریرنهاطل،یتحص

کسبویخود اآمادهاشتغالد فضااستفادهکردندواینشرای باعثشدکهاینافراد

هایتولیادیبااسارمایههایکوچکمقیاسیاکا گاهکنند.براینمونهگلخانهیکا واقع

هاایدانشاجوییوفاا غالتحصایالنقارا ختیا گروهگذا یمرکجوموسسهتاسیسود ا

هاطییکدو هسهسالهبا یسکبسیا کمتارشارای فعالیاتد باازا  اگرفت.اینتیم

یادگرفتندوپسازطیایندو انکامالًقاد بودندکاهیاککسابوکاا مساتقل ا اه

پروازباتوانمندشدنمخاطباند  اهاندازیومدیریتکنند.بهعبا تینمودطر ازپیلهتا

اندازیکسبوکا هاظهو پیدامیکرد.

ایکهبندههمیشهبهآنتوجهداشتماینبودکهد تمامیایناقداماتبخاشیکنکته

هایتولیدیکشااو زید هایاولیه،شرکتخصوصینقشپر نگیداشت.ازهمانسال

یطیبرایآنهاایجادکاردیمتاابتواننادباهبهتارینشاکلکنا اینمرکجقرا گرفتندوشرا

هایبخاشخصوصایکاهباهممکنفعالیتکنندوبندهبسیا خوشحالمکهتمامیشرکت

نحویبااینمرکجهمکا بودندکماکاننیجد کنا مامشغولبهتولید،تحقیاقوآماوزش

د بخشکشاو زیهستند.

ازکجاشکلگرفت؟سبوکا هاینوپاایجادزیستبومکدهیانوروزی:

گیااریایاادهنمایااتازکساابوکا هاااینوپاااوباارایتشااریحمنشاااءشااکلمخبییر:

هایدانشبنیانبایدچندنکته اذکرکنم.د وهلهنخستبندهبهایننتیجه سیدمشرکت

کهزیستبومکا آفرینیوکسبوکا هاینوپانامیکشااو زید کشاو باهصاو ت

ایکاهناامیوملوجودندا د.متاسفانهد کشو یکزیستبوم،یعنییکمجموعاهکا

نمااایتگرکساابوکا هاااینوپااایکشاااو زیباشاادشااکلنگرفتااهاساات.البتااهاقاادامات
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هااد کشاو انجاامشادهاساتامااایاناقاداماتبیشاترناولا زشمندیبرایاساتا تاپ

کشاو زی.بههمینخاطرایدهنمایاتمحو هایبخشصنعتوخدماتبودهونهبخش

هاوکسبوکا هااینوپاایکشااو زیازایاننقاصشاکلگرفات.همچناینازشرکت

هاایبخاشهاایبااالیشارکتهاایبالاساتفادهدولتایوقابلیاتاستفادهبهیناهازظرفیات

خصوصیهمباعثشدکاهایاده اهانادازیایانزیساتباومباامشاا کتکامالبخاش

بندهشکلبگیرد.خصوصیبرای

:بهصو تعملیاتیاینزیستبومچگونهشکلگرفتهاست؟نوروزی

هاایعلاموفنااو ی،مراکاجبابر سیتجربیاتموفقوشکستخاو دهپاا کمخبر:

 شد،مراکجنوآو یو...متوجهشدیمکهبرایپایدا بودنزیستباومبایادنتمااًبخاش

یعنایازبودجاهدولتایومادیریتدولتایبارایخصوصید محو یتکاا قارا بگیارد.

استقرا اینزیستبوماستفادهتاجایممکناستفادهنشود.چرا؟چاون،بخاشخصوصای

تواندعملکناد.خابوقتایمااترازبخشدولتیمیهمپیگیرتر،همپویاتروهماثربخش

بارای اهانادازیایاند اینمسیرقرا گرفتیم،شرکتدانشبنیانوستابهعناوانهمکاا 

هاایماو دنیااززیستبوماعالمآمادگیکردووظیفهسرمایهگذا یوایجادزیرسااخت

زیستبوم ابرعهدهگرفت.پسازانجاممراتبادا یوهمجمانباآمادهساازیفضااهای

فیجیکیوزیرساختی،شرکتآمد،کسبوکا هاییکهبایدد اینزیستبوممستقرمای

کردیم.نحوهکا همباهایانها ا صدمیوانتخابکرد.ماهمد کنا آنهافعالیتشدند

ایهایکشاو زیوبین شاتهصو تبودکهچندینشرکتقویدانشبنیانکهد نوزه

هایزیستبوممساتقرشادند.د هایلنگرد تعدادیازسولهفعالهستندبهعنوانشرکت

کاهمعاوناتعلاموفنااو ی یاساتجمهاو یداشات،سااختمانهااییادامهوبانمایت

هاایناوآو هاوهساتهشتابدهیوساختمانکسبوکا هاینوپاایجادشد.قرا هستتیم

د مرکجشتابدهیمستقرشوندوبهتحقیقوتوسعهمحصولخودبپردازند.طایزماانیکاه

ایونتایاتآموزشای،مشااو ههاد زیستبوممامستقرهستند،اناواعخادماینشرکت

هااد دو هشاتابدهیوگذا یبهآنهاا ائهمیشود.د صاو تموفقیاتایانتایمسرمایه

مادامیکهتواناییشروعیککسبوکا نقوقی اپیداکردندد فضایتعبیاهشادهبارای
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باینهامستقرمیشوندومرانلتجا یسازیمحصولشان اطیمیکنند.د ایانشرکت

هاوکسابوکا هااینوپاا اهایلنگرهموظیفه اهنماییومشاو هبرایاینتیمشرکت

توانند ویآنهااسارمایهگاذا یکنناد.د برعهدهدا ندونتید صو تصالندیدمی

کنا همهایاناتفاقاات،ماا ویادادهاینوآو اناهواساتا تاپیخاواهیمداشات.ازسارمایه

ایکماکاننتماًدعوتخواهیمکردوسعیمیکنیمازمشاو اننرفاهگذا انوکا آفرین

بگیریم.بهعبا تیبامحو یتاینشرکتبخشخصوصیبهامیادخادایاکزیساتباوم

ایخواهیمداشت.یکبحثی اداشتیموآقاایدکتارخااوازیخیلایسرپاموفقوپربازده

کهماد زمینهاوسولههاییکهکمککردندچوندیدگاهخودایشانهمبودوآناین

گرفتیمبیاییمیکمرکجنوآو یبخشکشاو زی اهانادازیکنایمکاهانقالبیآننهاداز

هایمعاونتعلمیوفناو ی یاستجمهو یمرکجناوآو یباازوخدا وشکروباکمک

اونانتقالفناو یوستاکهد مجموعهزیستبوممامستقرهستتوسا دکتارساتا یمعا

افتتا شد.البتهبایادایان اهاماضاافه55 ئیسجمهو د همیندههفجرسالجا ییعنی

کنمکههمهاینکا هاد قالابیاکقارا دادمعتباربااشارکتوساتاانجاامشاد.د ایان

قرا دادچندشرط اگذاشتیم:یک،شرکتهاایداناشبنیاانبیااو دآدوم،زمیناهکاا ی

شدآاینسولهها ابرایمثالچها ساالد اختیا شاانبگاذا یمتااشاننوزهکشاو زیبا

بازسازیبکنندوبهرهبردا یهمبکنندود پایانچها سالهمفضا اترکمایکننادو

شرکتهایدیگرجایگجینمیشوند.د کنا این،زمینهایز اعی اهمتالشکاردیم

هیم.البتهبخاشخصوصایآمادوسا کاا وبههمینشکلبهشرکتهایدانشبنیانبد

میلیونیکردبرایزیرساختهامثلهجینهآبیاا یقطارهایو466تا666شایدیکهجینه

عملیاتخاکو زی.بعدقرا استکهیاکبخاشهاایید اختیاا شارکتهاایتولیاد

تولیادباذ کنندهداخلیباشد.مثالازجملهکا هاییکهمیتواندخیلیمناسبباشدبحث

استکهاآلنمشکلمهمیبرایکشاو زیکشو استکاهد ا اضایمااد ناالانجاام

است.یاگلخانههایهید وپونیکطبقاتیکهبامشاا کتبخاشخصوصاید ناالکاا 

کردنهستند.بهنظرمانشاءا...د دوسهسالآیندههمیننوزهیکیازمراکجدانشبنیان

آو یبرایبخشکشاو زیخواهدبود.وواقعایکمرکجنو
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انیآنها ابتیفعالنهیوزمهایدانشبنیانمستقربرخیازاینشرکتلطفانامنوروزی:

.دییبفرما

هاخیلیوسیعاست.منتهااهمونطاو کاهعارضکاردمزمینهفعالیتاینشرکتمخبر:

مااینجااشارکتناوآو یبحثکمکبهکشاو زینتماًد انتخابآنهاموثربوده.االن

بازوانتقالفناو یوستا ادا یمکهد مو دشصحبتکردم.یاکشارکتداناشبنیاان

استکهمحو اصلیزیساتباومکسابوکا هااینوپاایایانمرکاجاساتود ناوزه

هایکشاو زیمشغولبهفعالیتاسات.شارکتفاالتایاراند ناوزهتجا یسازیایده

صیفیکاهیکایازنیازهاایاساسایکشاو اساتوا زقابالتاوجهیتولیدبذو سبجیو

هرسالهبرایوا داتاینمحصوالتمصرممیشود،مشغولفعالیتمیباشد.شارکتهای

پا سنهادهوآ ینخوشهالبرزبااانجاامفعالیتهاایپژوهشایباه وشاهایمختلاف،باذو 

ناد.د ایانزیساتباومشارکتسبجیصیفیونتیذ ت اتولیدوبهبازا عرضهمیکن

-دانشبنیانتوسعهگرانالکترونیک خشهممستقراست.ایانشارکتسااختدساتگاه

هایپایشمحیطیوسنسو هایهوشمندبخشکشاو زی ادنبالمیکند.شرکتداناش

هایبساتهبنادیماوادغاذاییوشارکتنواندیشاانصانعتبنیانا یلفراوانکرجدستگاه

هایعمیقآبکشاو زی اتولیادمایکنناد.-تیسکنتو هایهوشمندچاهالکترونیکدا

هایبج گسدسازیوانتقالآبمشغولبهفعالیاتشرکتدانشبنیانفلو دنیجد پروژه

هایمد نهوشامندوهمچناینمیباشد.شرکتدانشبنیانمج عهسبجسعیدینیجگلخانه

تی ابرعهدهدا د.کشتبافتواساتفادهازتولیدمحصوالتسبجیوصیفیبه وشطبقا

هایدیگاراساتکاهیکایازاینتکنولوژیبرایتولیدمحصوالتباکیفیتازجملهزمینه

 شرکتهایمستقرد مرکجد ایننوزهمشغولبهفعالیتاست.

چاه،جاتیاوتجهد نالناضرباتوجاهباهآماادهساازیبرخایازامکانااتنوروزی:

؟بایدتامینشوداستکهازیهامو دنشرکتنیایبرایموا ددیگر

هااداشاتمد ناالناضاربخاشهاییکهمنباشارکتطیمشاهداتوصحبتمخبر:

هاونهادهاایهایشانخیلیضرو یهوبهنظرمبایدسازمانتامینسرمایهبرایتوسعهفعالیت

ایهساتدیمشاکالتعدیاده ابرطرمکنند.مو دبعنمایتگرو ودکنندواینچالش
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هااد فراینادکسابمجوزهاایالزمدا ناد.ضارو یاساتکاهکهبرخیازاینشرکت

هایمتولید ایننوزهنیجشرای  ابنحویتسهیلکردهتاآنهابتوانندباقاد تباهبخش

 تولیدوتوسعهمحصوالتخودبپردازند.

تماممراکیزآمیوزشکشیاورزیکارآفرینیوکارآفرینپروریبایدسرلوحهکار

قرارگیرد.

د مو دکا آفرینییکجمعبنادیاگاربخاواهمانجاامبادهمایاناساتکاهمراکاج

 وساازیفرهناگساازی،تیاظرفبسترساازی،د یمهماا یبسانقاشکشاو زیآموزش

توساعهکاا آفرینید سارلونهتماامیکانمیماتوصایهدا ناد.ینیکا آفرندیفرآجیترو

هااییایآموزشیمراکجقرا بگیرد.بایدبهدنبالاینبودکهاینمراکج ابهسازمانهبرنامه

کنمتااتجربیااتخاودموپرو تبدیلکنیم.بندهبهنوبهخودماعالمآمادگیمیکا آفرین

هااقارا  ابرایتوسعهکا آفرینید اختیا سایرمراکاجوساازمان  ه مجموعهامامخمینی

مساروالنومادیراندولتایباهبخاشخصوصاییتوسعهکا آفرینیبایدنگرشبدهم.برا

تغییرپیداکند.نمایتوپشتیبانیمدیرانا شددولتیازکسبوکا هایبخشخصوصی

هایباالستفادهدولتی افراهمکندوبهکسابوکا هاامیتواندشرای استفادهازظرفیت

کشاو زی انلکاردهوباهفراینادتوساعهکشاو هایبخشکمککندتابتوانندچالش

هااید ونکمککنند.اینامرکامالًمنطبقبااصولاقتصادمقاومتیوبهادادنبااسارمایه

کشاو هاامهساات.بناادهخوشاحالهسااتمکااهایاانچندساالد ایاانمساایرقاارا گاارفتمو

خدا وشکرتوفیقاتخوبیهمبرایمرکجبهدستآو دیم.

موفقیتهایمرکزدرسالهایاخیرمصادیقیاز

د پایاناگرفکرمیکنیدکهمو دیاستکهنیازبهذکردا دبفرمائید.نوروزی:

البداستحضا دا یدکهتقریباد هرزمینهایکاهمااو ودپیاداکاردیمبرتارینمخبر:

یممااازلو آنقسمت اگرفتیم.یعنیوقتاید آماوزشبهارهباردا انپیشارووا دشاد

جنابآقایدکترزندبهعنوانمرکجبرترلو گرفتیم.د نوزهگیاهاندا وییمابااساتاد

فناااو یگیاهاااندا ویاایوابسااتهبااه یاسااتجمهااو یهمکااا یداشااتیموپنجاااهبسااته
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کا آفرینیبرایشانتولیدکردیم.بستههاییهستندکهفو العادهمو داقبالواقعشدندو

مادو ههایی ابرگجا کردیمکهبازهملاو برتارد ناوزهآماوزشگیاهاانآنجاهم

دا وییکشو  اگرفتیم.د نوزهکا آفرینیازمعاونوزیرعلوممالو گرفتیم.بهعنوان

سازمانکا آفرینوجهادیازوزیرونماینادهولایفقیاهد هماایشفرهناگومادیریت

نطو تاناالدانشگاهتهراندوجلسهبااماابرگاجا کاردهجهادیلو تقدیرگرفتیم.همی

استومیخواهدازتجربهماد نوزهآموزشبهرهباردا انوهمچناینظرفیاتدانشاگاه

برایاینکا استفادهکندواینبهنظرمنخیلیخیلیموضاوعمهمایاساتکاهدانشاگاه

و ودکنند.هایمابخواهندبهموضوعتوانمندسازیبهرهبردا ان

توجهجدیبهتوانمندسازیمنابعانسانی

منمیخواهمبگویماینتوفیقاتاگرهمناصلشدهاست،اولیننکتهاشایانمخبر:

بودهکهمنبهدلیلسابقهوتجربهخودمبهمنابعانسانیتوجهکردم.یعنیکا بااآدمهااو

ا دادموطبیعتایکبخاشعمادهایویااکا باانسانها اسرلونهفعالیتهایخودمقر

شایدهمهایندستاو دهانتیجهوخروجیزنماتتیمهاییبودندکهد ایانمرکاجدا ناد

کا میکنندوانعطامپذیرید پذیرشمأمو یتها اشمامیدانیدکهشوخینیسات.

فارهنگش،وکا بردیبوده،سااختا ش،-یکسیستمیکهمثالدهسالفق کا شعلمی

آدمهایششکلگرفتندبرایاینکا ،شمابیاییدکامالیاکتغییارجهتایایجاادبکنیادو

و ودبکنیدبهنوزهبهرهبردا انکهدیگرکالسیکنیستوخیلیهامدانشاگاهینیسات.

مناین امدیونانعطامپذیریهمساختا میبینم،هممناابعانساانیمایبیانمکاهو ود

ایننوزهوخروجیداشتند.منفق جهتاستحضا شمابگاویمکاهد بهمانکردندد 

ماهامسالمنیکگجا شیتهیهکردم.ماامسالچهلوپنجهجا نفر وزآماوزشداشاتیم

کهبخشعمدهایازآنبهرهبردا انبودواخیرایکو ودیکردیمباهدو ههاایآزاد.

مثلکشاو زیهوشمندوایاندو ههاا ادا یامازامسالوا ددو ههایتخصصیشدیم

ایندو هها اتقویتخواهیمکرد.قرا شدهارمااه55برگجا میکنیموانشاءا...د سال

یکدو هتخصصی اداشتهباشیم.دو هایکههجینهدو ه اشرکتکننادهمایپاردازد.
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اینموضوعتوجهکنندکهمااازاین اهمبایدبگویمچونخیلیازمدیرانممکناستبه

خودگردانشدیم.پنجاهد صدهجیناههایماانبایادازمحالد آمادهایمانباشاد.56سال

یعنیهجینهغیرمساتمرپرسانلوهجیناههاایجاا یماامثالآب،بار ،گاازونگهادا ی

مادهایماننیروهایشرکتیکهساالنهندودسهمیلیا دتوماناعتبا نیازدا د اازمحلد ا

تأمینمیکنیموتحمیلبهدولتنمیکنیم.یعنییکطو یماد اینسالهاایاخیارباه

ماا51،56سمتبنگاهدا ی فتیمکه قابتبکنیمبابخشخصوصای.تقریبااساالهاای

کا بردیبودوجالباستبارای-هشتادد صدد آمدهایمانازمحلآموزشهایعلمی

کاا بردیساو پیاداکاردباهسامت-دمابعادازایانکاهازعلمایشمابگویمکهد آم

آموزشبهرهبردا اننهتنهاکاهشپیدانکرد،بلکهافجایشهمپیداکاردودقیقاامعکاوس

کا بردیاست.-شد.اآلنهشتادوپنجد صدد آمدآموزشیمانازمحلغیرازعلمی

کارکنانصبور،خالقونجیبمرکز

هایجدیدوفقبدهدویدهدکهاینسازمانتوانستهخودش ابامأمو یتایننشانم

بانوآو یمسیرخودش اطیکند.شماخودتانمیدانیدکهاینکاا باهساادگیمحقاق

یکا زشهاییویکنظامیبایدایانتغییار اموجابشادهباشاد.یاکنمیشود.یقیناً

هاایی ابایادد ساازمانبکنیمویاکشایساتگیهایی ابایدد کا کنانایجادشایستگی

ایجادبکنیموتاسازماناینقابلیتها اباهدساتنیااو د،قاعادتانمایتوانادتغییارمسایر

بدهد،تغییر ابپذیردوبعدد تغییرموفقهمبشودونجدیاکپانجتااشاشساالهامایان

تگیهایاک ویساکهاساتوشایستگیها انفظکند.استحضا دا یدکهایجادشایس

نفظاینشایستگیهاشایدازایجادآنهاسختترباشد.الحمد پانجشاشساالاسات

کهمابانوآو یونفظشایستگیمداومامأمو یاتهاایجدیادتعریافکاردیم،انارژی

جدیدبهسیستمدادیم.ولیباالخرهاینهامدیونمنابعانسانیصبو ،خال ونجیبایاسات

هماد کنا خودماندا یم.مدیرانزنمتکشیکهواقعاوقتگذاشتند.منهیچموقاعک

فراموشنمیکنمکهیکوقتهاییشدهکهبچههایاکهفتاه،چهاا  وز،پانج وزد 
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محلکا خوابیدند.برایاتمامیکپروژهگاهیوقتهامجبو بودندکههمینجاااتارا 

صبو انه،نجیبانهوخالقانهکا کنانومدیرانهستیم.بکنند.بنابراینمدیونتالش

جلبمشارکتبخشخصوصی

نکتهدومیکهبایدعرضکنماینکهیکایازامتیاازاتیکاهماادا یاموخداونادهام

عنایتکردهاست،مشا کتبابخشخصوصیاستکهمنفکرمیکنمد کمترسیساتم

نمکاهامساالهفاتتااهشاتتااشارکتازبخاشکدولتیایناتفا افتادهباشد.فکرمی

ایازخصوصیباماهمکا یدا ند.بهجرأتمیتوانمبگویمکهد نالناضربا عماده

وظایفوکا هایماتوس بخشخصوصیانجاممایشاودوایانیاکمجیاتساازمانی

آنهماستبرایمرکجامامکهتوانستهبابخشخصوصیبهیکمدلیدستپیداکندکه

کناا 55یاا50دانیدکهماشرکتفالت اسالبشودیکمشتریوفادا وپایدا .شمامی

استهمچنانکنا مااست.پسالبادیاکالگاویی50خودمانآو دیموامسالکهسال

ایجادشدهویکد کمتقابلیازمنافعهمدا یمکهخودشسببمیشاودکاهشارکای

ند.بناابراین،بخاشدومتوفیقااتمااد ایانزمیناهمرهاونبخاشبلندمدتیبرایمااباشا

خصوصیاستکهصادقانهوعالمانهدا دکنا ماکا مایکنادوازطریاقیاکتشاریک

مساعیماتوانستیمیکهمافجایی ابامشا کتبخشخصوصیایجادبکنیم.

توضیحیبفرمایید.خصوصااًهایفرهنگیمرکجهمنو وزی:د پایان،د مو دفعالیت

متبرکشهدایگمنامکهد نالناضرد قسمتمرکاجیمجموعاهقارا برهمیجبانیازمق

گرفتهاست.

هاوتوفیقاتیکاهبهنکتهبسیا خوبوا زشمندیاشا هکردید.گذشتهازتمامفعالیت

عطااکاردوآنناصلشدماهجا انبا خدا اشاکرهستیمکهنعمتیبسیا بج گباهماا

هممیجبانیازبرکتنضو دوشهیدجوانگمناموطنبود.بهلطافوعنایاتپرو دگاا 

مجینبهنضو اینعجیجانشد.برایاینمنظاو مراسام1654اسفندسال66مرکجد این

همجمانباساالروزشاهادتنضارتزهارا س ایهمبرگجا شد.اینمراسمبسیا شایسته

رایندبسایا طاوالنیداشاتمیجباانیازپیکارمطهارایانشاهداکاهخدا وشاکربود.البتهف
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اگرچاهباهساختیولایموافقاترب یمراجعذهمکا انپیگیریکردندوبهنتیجه سیدو

ناهیبااهججیامقبارهالشاهدانیبانظرخداوندمتعالطر عمراناکردندکهایناتفا بیافتد.

یساازهعمرانانیاموضوعنقطهمهمسااختانیواشدنیتأمیردولتیوغیبخشخصوص

.االنهم،بسیا یازمراسماتمذهبیمرکجبهبرکتوجاودایانعجیاجان،باهصاو تبود

پرشو د جوا مرقدمبا کشانبرگجا میشود.
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 مقدمه

در این بخش از کتاب برخی توصیه ها که می تواند غناا   کارممادب بیراتر د را هااب     

ش مموزش عالی سارب   جارب در دانرگاا ها   دانرکدا هاا باه راور عاام   مراکاز مماوز      

کرا رزب به رور خاص را به همراا داشته باشد، ارائاه شادا اسامح ماتاواب ایان بخاش باا        

تعمقی بر مصاحبه ها   گفته هاب افراد مصاحبه شوندا تهیه شدا اسمح به عبارت دیگار، هار   

یک از موارد مورد اشارا در این بخش الاقل توسط یکی از افراد مصاحبه شدا   باه عناوا    

ازندا در د را تصدب مساوولیم مرکازآ مموزشاکدا ماورد توجاه قارار       تجربه اب مثبم   س

گرفته اسمح بر این اساا،،   باا هاده بهارا گیارب بیراتر از مصااحبه هااب انجاام شادا             

همچنین ارج نهاد  بر تجربه هاب ایرا  مبادرت به تهیه این بخش گردیادح باشاد کاه ماورد     

قارار گیاردح اگر اه در ایان بخاش بار       اندرکارا  حوزا مموزش  امعا  نظر مسوولین   دسم

 نا  که در متن ایان بخاش نیاز قابال مرااهدا       مراکز مموزش عالی تأکید شدا اسم، اماهم

قابل توسعه   تسرب به مایط مموزش متوسطه   قبل از دانراگاهی   هااسم، برخی از توصیه

ر در ایان  ح همچنین، ذکر این نکته ضر رب اسم که تقدم   تاأخر ماوارد ما کو   باشد مینیز 

 ها نمی باشدح   بخش نرا  دهندا ا لویم باالتر   پایین تر م 

 برگزاری دوره کارآموزی قبل از ورود به هر مقطع تحصیلی  
هاب مموزش عاالی در مقاارم مختلا      تواند اثربخری د را از جمله راا کارهایی که می

هااب   باه حواور در د را   افزایش دهد، الزام دانرجویا را هاب فنی   عملی  به  یژا در رشته

کارمموزب  ند ماهه مرتبط با رشته تاصیلی مورد نظر قبل از  ر د به د را مماوزش عاالی   
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است. مهم ترین  امیار م مییترر اری انر  امری تا مرد ترشاا یت انرج ند یادبراش ار  ایاار                 

اصطالح   میاشطه   کسر مه ت  یت حشمه ه ی میتبط یادست. اه طشتی که یادبراشن ا  

 ت ی اه ی ته ا  مب حث تخصصد اعم ام دظیی   عملد ااگ ده دبشیه   قر یت وشاهجر     پس ام

ای اهیری   ار  ابیاخبرد اابریی اشرداند یهجر . امیار م         اشی که سطح تشادمج ی وشی تا اه گشده

  هر  ی تهانر   هر ی نر ی نر ه انر  اسرت کره        ینگی ق ال ادیظ ت ای حضشت یادباشن ا یت ی ته

کره قریات   ی جهت تعاا  ماداا عالقه مج ی وشی یادبراش اره مبر ح د    تشاد  همچشا معا ت مد

عالقه قبرل ام   است یت انج ه یت یادبگ ه امشمش اباج ، عمل کج . ت  ج ند که یادباشن ا اد

ای دم نج  که اره اا تببیرد د اتدر ،     ای تا ام وشی   کبشت صیف تنیه ان  که  قت   هدنجه

ای  ت ی کججر  کرره ارره اا   ی تا تغاارری یایه   اره تنرریه تشادجرر  تنریه تلصررالد انجر ه وررش   مرد 

ا نسرت کلاره    مد مج  هسیج . همچجا ، ام اا ج ند که یت ی ته ک تامشمی یادباشن ا عالقه

ک ته ی عملد میتبط ا  حشمه ک تی وشی تا ادا م یهج  که مصر ا  اا اره عجرشاا م ر   یت     

ی هریس نر ه ام سرطح ار ی، اارل      ه  ا تی ن وه تشاد  هیس یتوی ا، جمع تنیه ا بب دد مد

میا پ ی یتوی ا، کشیپ ند،   ... مد ا ن ، حضشت یت ی ته کر تامشمی  اجر  انر  امیار م     

مهم داد است کره یادبراش یت ی ته تلصرال   یادرد امشویره پرس ام شیابرت ام تلصرال یت         

ی اسر س  صشت  لد م ام ادا م اا  گشده امشت که اه عجشاا م    یت تنیه ا بب دد ذکی گیینر ، ار  

تایاه قبلد هاچ گشده اا ند د انیه   ا  مال   تببت دسربت اره ادار م اا هر  اقر ام مرد دم نر .        

مدنت اوای اه  نژه یت انیاا که اسا تی ام یادد امشویگ ا تنیه ه ی شجرد امرشمش عر لد اره     

بلط   البیه یت صشت  دا م ام ادا م امشت عملد حشمه تخصصد وشی پیهاد دمشیه   ادار م انر    

    گشده امشت تا ی ا نأا علمد   تخصصد وشی مد ادگ تد ، اسا ت ح ئد اهمات مد ا ن .

  ایجاد وقفه بین مقاطع مختلف تحصیلی 

ح کم اشیا شض ی م تک گیاند ای کبشت مشجرر نر ه اسرت کره جشادر ا ار  نرشت          

انیا   مان الشصفد یت ص ی طد کییا م اتج تلصاال  تکمالد ایانج . دیااره ح صرله ام   

چجا   ضعاید ان  وشاه  اشی کره یادرد امشویگر ا هری مفطرع ش قر  تایاره اجیانرد  مم         

میتبط اه حشمه تلصالد وشی قبل ام  ت ی اه مفطع ا  تی ا ن . ان  یت ح لد است که انا ی 
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 قفه   به تبم م  برخوردارب از تجربه اجرایی می تواناد پراتوانه مناسابی باراب فارد جهام       

از  اقعیاات   بر باشدح بد   تردیاد ایان تجرباه مای تواناد شاناخم بهتار        ر د به مقطم باالت

  مرارکم فعاالنه تر  ب در مباحث علمای مقطام بااالتر را باه هماراا       ایرا جامعه را براب 

داشته باشدح بر مبناب درک اهمیم این موضوع بود که در سا  هاب پس از انقالب فرهنگی 

زب شکل گرفم   به مدت  هار سا  هم ادامه مموزش عالی کرا رجدید نظام  9531سا  

 داشمح  

 گیری از دانش آموزان و دانشجویان کشاورزی در انجام امور مربوط به روستائیان  بهره

 و عشایر به عنوان بخشی از آموزش 

انجام فعالیم هاب عملی نقش غیرقابل انکارب در بهبود مهاارت هااب داناش مماوزا        

ز جمله کرا رزب داردح بر این مبنا، باید سعی شود که تا جااب  دانرجویا  رشته هاب فنی   ا

ممکن نسبم به ایجاد موقعیم جهم حوور ایراا  در فعالیام هااب عملای اقادام شاودح از       

مند بهرا مندب از خدمات افراد داراب دانش   زسوب دیگر خیل زیاد کرا رزا    عرایر نیا

ملای داناش مماوزا    دانراجویا      بستر مناسبی را جهم فعالیام هااب ع   ،مهارت تخصصی

کرا رزب فراهم می کند تا از یک رره اند خته هاب علمی   عملی خاود را در موقعیام   

هاب  اقعی به کار گیرند   به ماندگارب دانش   مهارت کسر شدا در د را تاصیل خاود  

کمک نمایند   از سوب دیگر با ارائه خدمم به جامعه ر ساتایی   عراایرب کراور ر حیاه     

توصایه   منظاور سوولیم پ یرب   تعا     همکاارب را در خاود تقویام نماینادح باه هماین       م

شود که مراکز مموزش کراا رزب   دانراکدا هااب کراا رزب برناماه هاایی را جهام         می

حوور دانش مموزا    دانرجویا  خود در مایط هااب کراا رزب   ر ساتایی   عراایرب     

 را ماقق سازندح تدارک دیدا   حوور تخصصی ایرا  در جوامم 

     ایجاد مدل های عملی از محتوای آموزشی هر رشته و نصب در محیی  آموزشیی بیه

 منظور در معرض دید دانشجویان قرار دادن 

 م ل هب و مبکد  هدب نقدش تعیدیت کسسد   ای در ارتقدبخ ا ربختدی دور  هدبی آموزشدی         

مؤیسددب  دارندد . بددر مبسددبی درک اهمیدد  ایددت موضددوع امددروز  در برخددی از دانتددگب  و   

و  م ل هبی مربوطه و نصب آن هب در محل هبی تدردد دانتدجویبن  آموزشی مببدر  به ت یه 
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دانش مموزا  می شود تا در ری د را تاصیل به صورتی مکرر در معرض دید ایراا  قارار   

فوااب مموزشای   بگیردح این اقدامی اسم که هر  ه بیرتر مایط مموزشی را به سمم یاک  

هااب مارتبط باا رشاته      هااب بصارب مکارر باا ماد    ماکام       دهدح تما، تخصصی سو  می

تاصیلی، به شکل گیرب یک ذهنیم دائمی از ماتواب مد    ارتباط میا  اجازاء   عناصار   

م  کماک ماای کناادح بااه ایاان ترتیاار، شایسااته اساام مسااوولین ذیااربط در مراکااز ممااوزش  

الت کراا رزب بارش   متهیه مد  هاایی همچاو  ماشاین    کرا رزب اهتمام مناسر نسبم به 

خوردا داشته باشندح اثربخری این مهم زمانی بیرتر اسم که به دانرجویا    داناش مماوزا    

 در تهیه مد  نقری فعاالنه نیز  اگ ار شودح

 ها نزدیک ساختن محی  آموزشی به استانداردهای معتبرترین دانشگاه  

شی در گر  عوامال متعاددب اسام   باد   تردیاد      پویایی مموزش در هر ماسسه مموز

یکی از مهم ترین این عوامل استانداردهاب مموزشی م  ماسساه اسامح در ایان زمیناه، هار      

دانرگاا   ماسسه مموزش عالی خود را ملزم به رعایم اساتانداردهایی در ماایط مموزشای    

در عاین تراابهاتی   خود می داند   از این منظر ماسسات   از جمله نهادهاب مماوزش عاالی   

باشااندح غااور   بررساای در اسااتانداردهاب  در کلیااات در جزئیااات بااا یکاادیگر متفااا ت ماای

هاب معتبر   شناخته شدا   نزدیک ساختن استانداردهاب مموزشای مراکاز    مموزشی دانرگاا

مموزش کرا رزب به استانداردهاب دانرگاا هاب فو  می تواناد موجباات ارتقااب کیفیام     

ین عالقه مندب بیرتر شاغلین به تاصیل در ایان مراکاز باه فراگیارب را باه      مموزشی   همچن

 دنبا  داشته باشدح 

    برگزاری دوره های تحصیالت تکمیلی محصولی جهت تربیت نیروی انسانی متخصی

 بخش های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی

هدفمناد  شاودح هار گوناه تاالش      نیر ب انسانی مهم ترین سرمایه هر سازمانی قلمداد می 

تاوا  اقادامی قابال تقادیر کاه       جهم ارتقاء سطح توانمندب منابم انسانی یک سازما  را مای 

هاب انجام شدا اسم، به شمار م ردح بر این اساا،   از   متومن منافم بیرترب نسبم به هزینه

م  جایی که  زارت جهاد کرا رزب یک  زارت خانه با بخش هاب تخصصای   باه  یاژا    

هاا   ماسساات    تالش شود که از رریاق تعاامالت مناسار باا دانراگاا      ماصولی اسم، باید
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هاا   انتظاارات    مین کنندا خواساته أمموزش عالی   تد ین سرفصل هاب درسی مناسر که ت

بخااش تخصصاای ذیااربط باشااد، منااابم انسااانی مااورد نیاااز بااه صااورت  یااژا   تخصصاای   

م علمای باراب مماوزش    ماصولی تربیم شدا   در مرحلاه بعادب از ایراا  باه عناوا  مرجا      

 مر جین کرا رزب   سایر کارشناسا  بهرا بردا شودح  

 به ویژه در ساعات غیر کالسی و دانش آموزان نوس بودن اساتید با دانشجویان ألزوم م 

متأسفانه برخی از اساتید با درک ناقص از رسالم معلمی خویش، ارتباط باا دانراجویا    

گوناه ارتبااری باا     کنند   قائل به هیچ ی تعری  میفقط در ماد دا کالسمموزا  را    دانش

مخاربین مموزشی خود در خاارج از ایان مااد دا نیساتندح ایان در حاالی اسام کاه شاغل          

ماأنو، باودا   ارتبااط میاا      فراگیارا   کند که معلم   یا استاد مربوره باا   معلمی ایجاب می

ال، یا مزمایراگاا  ماد د   مناصر به ساعم ماد د حوور در ک یادگیرندگا    مدر،

شدا عال ا بر این که باه تکمیال        کارگاا نرودح توسعه این ارتباط به خارج از حد د یاد

توسعه مباحث مموزشای   تخصصای کاه در کاال، ارائاه شادا اسام، کماک مای کناد،           

ارزش   اهمیام م  از ابعااد تعلیمای     متومن جنبه هاب تربیتی شایسته اب اسم کاه مطموناا   

یسمح به هماین جهام هار قادر شااهد حواور اسااتید در مااافلی همچاو           مموزش کمتر ن

تار از ایان منظار     موزشی را موفاق مکتابخانه، رستورا ،  رزشگاا، باشیم، می توا  م   احد 

 قلمداد کردح 

          احساس مسئولیت اسیاتید و مدرسیین و معلمیین نسیبت بیه شیرای  کیاری و شی لی و

 آموزان  اجتماعی دانشجویان و دانش

فه خطیار معلمای در هار ساطح   مقطعای ایجااب مای کناد کاه مااد دا احساا،             ظی

مسوولیم  ب در قبا  فراگیرا  فراتر از  هار وب کال،   مسائل مرتبط با مموزش ایراا   

توا  ارمینا  کافی از انجام رسالم مهم ایرا  داشامح باه    باشدح در این صورت اسم که می

م درک شارایط اجتمااعی   اقتصاادب فراگیارا      عبارت دیگر، معلم باید اهتمام کافی جها 

بهبود دانش   مهاارت تخصصای فراگیارا  در قالار ایان       برابخود داشته   تالش خود را 

 شرایط به کار گیردح 
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 آموزان و دانشیجویان در طیول دوره تحصییل در محیل      واگذاری مسئولیت به دانش

 تحصیل 

نسال جاوا  باراب  ر د باه      ن  مماادا سااخت   ترین  ظیفه ماسسات مموزشی تربیم مهم

گاردد   می هاب تخصصی بر به حوزا ،سازب  جامعه در میندا اسمح بخری از این فرمیند ممادا

که بادیهی تارین انتظاار از نهادهااب تربیتای اسامح اماا، بخاش مهام دیگارب از  ظاای               

ماناد   م  مماادا سااختن فراگیارا  باراب پا یرش        مسوولیم هاب ایان ماسساات بااقی مای    

لیم هاب اجتماعی اسم که متأسفانه در برخی از نهادهاب تربیتای باه فراموشای سا ردا     مسوو

شدا   یا اهمیم الزم به م  دادا نمی شودح بد   تردید، دانش مموز   یا دانرجویی کاه در  

رو  د را تاصیل مسوولیتی متناسر با توانمنادب هاا   ظرفیام هااب  ب   البتاه هماراا باا        

ا شدا اسم، از ممادگی ر انی بیرترب براب تقبال مساوولیم هاایی    نظارت الزم به  ب س رد

شود، برخوردار خواهد بودح ضمن م  کاه نبایاد از    که در میندا به  ب در جامعه  اگ ار می

هااب مموزشای شابانه ر زب بساتر   زمیناه مناسار تارب باراب  اگا ارب           یاد برد که مایط

یان مهام در ماسساات مموزشای شابانه      مسوولیم به فراگیرا  خود دارندح باه هماین جهام ا   

  ر زب با تأکید بیرترب باید مورد توجه قرار گیردح 

 هنی آموزشی برای صوسعه برننمه بهرت گیری از ظرفیت بخش خلوصی 

سرمایهمالیبخگنصوصیظرفیتفر و نایبار ر فاش یگ  ارومنابع نسانی مروز 

گهول ای یجااهکاره  سات. زطرفای،باا ربخابخشیوکا  ییمنابعفیشیکیوسرمایه

هارهول ی، سا فاه  زمناابعبخاگنصوصای و ناا  کاهگبوهوهوتو بمالیهس اا 

هاربلنده  ینمسیرنا  یرشد  ست.مر کشومؤسساتآموز کشاو زرنیشبایدباگام

ترعم کنند.هارآموزشینوهموفقتاه  نجاممسئولیتنمایندحرکت





 

 

 

 

 

 

 

 

 سوم بخش

 

 ها پیوست
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 652                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 عضویت آقای دکتر نوتاش در هیأت تدوین نظام آموزش جهاد سازندگی -پیوست یک

 
 



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     652

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اورزی به آقای دکتر نوتاش ابالغ ریاست مجتمع آموزشی وزارت جهاد کش -پیوست دو

 



 652                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 وزارت جهاد سازندگی )ره(ابالغ ریاست مرکز آموزش عالی امام خمینی -پیوست سه

 به آقای دکتر نوتاش  



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ی نژاد ابالغ سرپرستی مجتمع آموزشی جهاد کشاورزی به آقای دکتر کریم -پیوست چهار

 

 

 

 



 622                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 کاربردی وزارت جهاد سازندگی -ابالغ رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی -پیوست پنج

 به آقای دکتر کریمی نژاد  

 

 

 



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 کاربردی به آقای دکتر کریمی نژاد  -ابالغ رئیس مؤسسه آموزش عالی علمی -پیوست شش

 

 

 



 622                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 موافقت معاون اموزش و تحقیقات وزارت جهاد سازندگی با ادامه تحصیل -یوست هفت

آقای دکتر عبدالهی   



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ابالغ تفویض اختیار آقای دکتر آهون منش به آقای مهندس حمیدرضا هاشمی -پیوست هشت



 625                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

نمونه ای از مکاتبات آقای دکتر مصطی مصطفوی به عنوان رئیس آموزشکده  -پیوست نه
   کشاورزی کرج



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

نمونه ای از مکاتبات انجام شده با آقای دکتر علی آهون منش به عنوان رئیس  -پیوست ده
 آموزشکده کشاورزی کرج  

 

 

 



 622                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ابالغ ریاست مرکز آموزش عالی امام خمینی)ره( به آقای دکتر مخبر    -هپیوست یازد

 

 



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تفویض اختیار وظایف، مسئولیت ها، امکانات و نیروی انسانی مرکز آموزش  -پیوست دوازده

 کشاورزی و منابع طبیعی استان البرز به آقای دکتر مخبر



 622                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 ده در مرکز آموزش عالی امام خمینی )ره(های اجرا ش تصاویری از طرح

 2222الی2222در سال های  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 آموزش عالی امام خمینی )ره( سردر مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 همراه با مقبره الشهدا  -یمرکز ینما



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     622

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یمطهر دیسالن استاد شه یرونیب ینما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسجد حضرت ابوالفضل

 

 

 



 622                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نفر 26 تیبا ظرف -یالملل نیب یمهمانسرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اتاق دو نفره -یالملل نیب یمهمانسرا یبخش داخل

 

 

 



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 اتاق تک نفره -یالملل نیب یمهمانسرا یبخش داخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مرکز یسالن ورزش

 

 



 622                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 رستوران مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نژاد یسالن جلسات استاد کمال

 

 

 

 

 

 

 

 



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     622

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 یمطهر دیسالن استاد شه یداخل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کتابخانه مرکز

 

 

 

 

 

 



 625                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یوزارت جهادکشاورز دیحشرات مف دیواحد تول نیبزرگتر-مرکز ومیانسکتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   یفیو ص یسبز دیهوشمند تول مهین کیدروپونیه یگلخانه طبقات
 

 

 



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   یفیو ص یسبز دیهوشمند تول مهین کیدروپونیگلخانه مسطح ه
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کشت بافت 

 

 

شگاهیآزما



 622                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یاهشناسیگ شگاهیآزما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 کیدرولیه شگاهیآزما

 

 



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز انهیرا تیسا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرکز گاز یلوله کش اتیآغاز عمل

 

 

 



 622                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یاز محوطه مرکز یبخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 یکشاورز یها نیاز کارگاه ماش سائویب نهیکشور گ یکشاورز نیمسئول دیبازد

 

 

 

 

 

 
 



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2منطقه  یو آموزش کشاورز قاتیمراکز تحق رانیبا حضور مد یتور آموزش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 مرکز توسط  ینوپا یب و کارهاو کس ینیبوم کارآفر ستیافتتاح ز

 یدکتر ستار -جمهور  سیرئ یفناورو  یمعاون علم

 
 



 622                                                                                            ها پیوست/  سومبخش 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 سیو رئ ریجمهور با حضور معاون وز سیرئ یفناورو  یمعاون علم یدکتر ستار یسخنران

 مرکز ینوپا یو کسب و کارها ینیبوم کارآفر ستیسازمان تات در مراسم افتتاح ز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و  ینیبوم کارآفر ستیسازمان تات از ز سیو رئ ریمعاون وز دیبازد

 مرکز ینوپا یکسب و کارها
 

 

 

 



 )ره(تاریخ شفاهی مرکز آموزش عالی امام خمینی                                                                     626

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندس کشاورز یآقا -یسرپرست وزارت جهادکشاورز دیبازد

 مرکز یو پژوهش یجیترو یموزشآاز تور  

 

 



 
 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




