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سرمقاله

اخبار و رویدادها
معاونت فرهنگی و اجتماعی

جش�ن فارغ التحصیلی هفته آخر 
اردیبهشت برگزار می گردد

معاونت فرهنگ��ی و اجتماعی در نظر 
دارد جش��ن دانش آموختگان س��ال 
تحصيلی 93-1392 دانشگاه را هفته 
پايانی ارديبهش��ت ماه برگ��زار نمايد. 

تمام��ی دانش آموختگانی که تاريخ فارغ التحصيلی آنها از 1 مهر 92 الی 30 
بهمن 93 می باشد، مجاز به ثبت نام در اين جشن می باشند.

عالقه مندان جهت کس��ب اطالعات بيش��تر می توانند به وب سايت معاونت 
فرهنگی و اجتماعی به آدرس اينترنتی sca.iust.ac.ir مراجعه کنند.

نشست تجلیل و معرفی کربالیی کاظم ساروقي برگزار شد
31 فروردي��ن با همکاری معاونت 
فرهنگ��ی و اجتماعی، دانش��کده 
مهندس��ی خودرو و پژوهش��کده 
معرفی  نشست  خودرو،  مهندسی 
کرباليی کاظم کريمی ساروقی در 
س��الن اجتماعات اين پژوهشکده 
برگزار ش��د. در اين نشست حاج 
اس��ماعيل کريمی ساروقی )فرزند ارش��د مرحوم ساروقی( به بيان خاطرات و 
ويژگی های اخالقی و معنوی پدر پرداخت و در خصوص جنبه های مختلف 
زندگی آن بزرگوار پاسخ داد. سپس حجت االسالم والمسلمين ساروقی، خادم 
آس��تان مقدس امام��زادگان هفتاد و دو تن به معرف��ی اجمالی اين مجموعه 

زيارتی پرداخت.

مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه

انتخاب دانشگاه علم و صنعت به عنوان غرفه برتر جشنواره نشریات
در مراس��م اختتاميه جشنواره نشريات 
يک  منطقه  دانش��گاه های  دانش��جويی 
کشور، دانش��گاه علم و صنعت ايران به 
عنوان غرفۀ برتر در نمايشگاه اعالم شد 
و از اين دانش��گاه به س��بب خالقيت و 
ابت��کار در ارائه خدم��ات، حضور منظم 
عوامل در غرفه و روابط عمومی، اخالق 

حسنه با بازديدکنندگان و چيدمان و طراحی غرفه، تقدير شد.
نشريه »دانشگاه ما«، کسب اين عنوان را به مدير امور فرهنگی و فوق برنامه، 
کارش��ناس نشريات و دانشجويان فعال ش��رکت کننده در جشنواره نشريات 

دانشجويی تبريک می گويد.
به مناس�بت هفته خوابگاه ها، مس�ابقات عکاسی، شعر طنز و خاطره 

خوابگاهی برگزار می گردد
مديريت امور فرهنگی و فوق برنامه به مناسبت فرار رسيدن هفته خوابگاه ها، 
مسابقاتی برای تمامی خوابگاهيان برگزار می کند. اين مسابقات با  محوريت 
موضوع زندگی دانش��جويی )خوابگاه، دانش��کده، کالس و ...( و در سه بخش 

عکاسی، شعر طنز و خاطره خوابگاهی برگزار می گردد.
در بخش مس��ابقات عکاسی، هر نفر می تواند حداکثر پنج قطعه عکس برای 
ش��رکت در مس��ابقه ارائه نمايد. برگزارکننده مجاز اس��ت آثار منتخب را در 
حد متعارف در امور نمايش��گاهی و تبليغاتی اس��تفاده نمايد. در بخش ش��عر 
طنز نيز، حداکثر ابيات ش��عر ارس��الی 20 بيت می باش��د. در بخش بهترين 
خاطره از خوابگاه، آثار بايد حداکثر دو صفحه  A4 باش��د. مهلت ارسال آثار، 
هفدهم ارديبهش��ت ماه می باشد. از آثار برگزيده، در جشن هفته خوابگاه ها 
از طريق اهداء کارت هديه و تنديس تجليل خواهد ش��د. عالقه مندان جهت 
کس��ب اطالعات بيش��تر می توانند به وب سايت مديريت فرهنگی به آدرس: 

farhangi.iust.ac.ir مراجعه کنند.

گارگاه آموزش روزنامه نگاری برای نشریات دانشجوئی برگزار شد
واحد نش��ريات معاونت فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه، 
از سلس��له دوره های تخصصی روزنامه نگاری، کارگاه 
يک روزه آموزش��ی برای دانشجويان فعال در نشريات 
دانش��جويی برگ��زار ک��رد. کارگاه آموزش��ی روزنامه 
نگاری، چهارش��نبه دوم ارديبهشت در سالن کنفرانس 
س��اختمان 15 خرداد برگزار ش��د. م��درس اين دوره، 
اميرهوش��نگ قلندری و عناوين اين کارگاه يک روزه، 
خبرنويسی، گزارش نويسی، شيوه های انجام مصاحبه، 

مديريت در نشريات، گرافيک و صفحه آرايی بود.

12 ارديبهشت از يکسو والدت خجسته امام علی )ع( 
و آغاز ايام اعتکاف اس��ت و از س��وی ديگر، مصادف 
ش��ده با شهادت اس��تاد مرتضی مطهری و روز معلم. 
اين همزمانی را به فال نيک گرفتيم و برآن شديم تا 
به تبيين جايگاه و نقش علم و علم اندوزی در انديشه 

امير مومنان بپردازيم.
تعلي��م و تعُلم از ديرباز و طی ادوار مختلف از اهميت 
خاصی برخوردار بوده است، تا جايی که در اسالم و به 
خصوص قرآن نيز بر آن تاکيد زيادی ش��ده است. در 
اي��ن بين اهميت آن از ديد امامان معصوم نيز پنهان 
نمانده و از جايگاه ويژه ای در انديش��ه آنها برخوردار 
است و اين نشان دهنده وسعت مبحث و جايگاه علم 
و علم آموزی در انديش��ه اسالمی است. اهميت علم 
آموزی از ديدگاه امام علی)ع( تا جايی است که ايشان 
حتی برای دستيابی به آن می فرمايند: »حمکت اگر 
ن��زد منافق هم باش��د آن را ياد بگيري��د.« اهميت و 
ض��رورت علم و علم آموزی از ديدگاه امام علی باعث 
شده است تا انديشمندان اسالمی نيز با ديدی وسيع، 

به اين مسئله توجه خاص داشته باشند.
تعلي��م، ياد دادن و آموزش و تعلّ��م، فراگيری دانش 
است. اسالم در اين حرکت از همه مکاتب پيشقدم تر 
و مصّمم تر اس��ت، به طوری که آم��وزش و فراگيری 
دانش از محوری تري��ن برنامه های فردی و اجتماعی 
اين مکتب الهی به شمار می رود. نخستين نغمه های 
آس��مانی وحی در اس��الم، بيان کنن��ده ارزش قلم و 
آموزش علم و دانش است و آن را از جمله نعمت های 
مه��م خداوند در مورد انس��ان معرفی می کند. اولين 
معلّم اين مکتب، ذات باری تعالی و نخس��تين دانش 

آموزش نبی مکرم اسالم است. 
بر همين اساس است که پيامبر اکرم وقتی در مسجد 
گروهی را مش��غول عبادت کردن می بيند و گروهی 
ديگر را مشغول مذاکره و مباحثه علمی، رفتن به نزد 
گروه دوم را بر پيوس��تن به جم��ع عبادت کنندگان 
ترجي��ح می دهد و درباره اين رفتار خود می فرمايد: 
»من برای تعليم فرس��تاده شده ام«. قرآن کريم نيز 
صراحتاً، تعليم را يکی از اهداف اساس��ی برانگيختن 
پيامبر اکرم دانس��ته و می فرمايد: »او کسی است که 
در ميان جمعيت درس نخوانده رس��ولی از خودشان 
برانگيخ��ت که آيات��ش را بر آنان م��ی خواند و آنان 
را تزکي��ه م��ی کند و به آنان کت��اب قرآن و حکمت 
می آموزد و مس��لماً پيش از آن در گمراهی آشکاری 

بودند« )جمعه، آيه 2(
در عص��ری که دنيا را جهل، ضالل��ت و گمراهی فرا 
گرفته بود و مردم در بی س��وادی و بی فرهنگی به سر 
می بردند، رس��ول خدا به پيامب��ری مبعوث و الفبای 
آئين��ش را با توحي��د، علم و قلم ش��روع کرد و تنها 
کس��ی که از همان آغاز نبوت عنوان شاگردی پيامبر 
اس��الم را بردوش می کشيد اميرالمومنان بود که در 
سير اين مراحل تمام علوم پيامبر خدا و ساير سفيران 
آسمانی همگی به موالی متقيان امير المؤمنين عليه 

السالم منتقل گرديد.
در انديش��ه  های تربيتی امام علی )ع( »انديشيدن«، 
ضرورتی تربيتی است. اميرمؤمنان )ع( علم را با همه 
رفعت مقامش براس��اس تفکر بنا نهاده اس��ت. روش 
تفک��ر در نظر امام )ع( دي��دن و جمع کردن مطالب 
و نتيجه  گيری و عبرت از نتايج تحقيق و بررس��ی و 
خالصه و دقيق ش��دن در اعمال و آفريده  های الهی 
است. امام علی )ع( خواهان آن است که اين روش در 
ميان مردم رايج شود تا حجاب  های جهل و ظلمت از 
ميانشان برخيزد و معرفت و ادراک در جامعه انسانی 

داخل شود.
درباره جنب��ه هدايتی در نظام تربيتی، در خطبه 16 

نهج البالغه چنين تصريح ش��ده اس��ت: »انحراف به 
راس��ت و چپ، گمراهی و ضاللت است. راه مستقيم 
و ميانه، جاده وس��يع حق اس��ت. به اين راه در قرآن 
و آثار نبوت و نيز س��نت پيامبر )ص( توصيه شده؛ و 
س��رانجام، همين جاده، مقياس کردار همگان است و 

راه همه بايد به آن منتهی شود« 
يکی از مهم تري��ن جنبه  های نظام تربيتی از ديدگاه 
امام علی، تکيه بر عقل و استفاده از روش عقالنی در 
برخورد با امور است. به  طور کلی شخص عاقل در نهج 
 البالغه بدين صورت توصيف ش��ده است که با چشِم 
قلبش پايان کار را می  نگرد و پستی و بلندی های آن 
را تش��خيص می  دهد و با بيناي��ی عمل می  کند، بر 
شهوات و هوس  های خود مسلط است، در راه تکامل 
گام برم��ی  دارد، با اعتقاد به آخرت دنيا را ناديده می 
 انگارد، در جه��ت رضايت پروردگار خويش عمل می  
کن��د، با حرکت در مس��ير حق ب��ا روش اعتدال گام 
برمی  دارد و از تجربيات خويش استفاده می  کند و از 
مشاوره و پند و اندرز ابايی ندارد، کم  سخن می گويد 
و اس��اس روابط اجتماعی خود را بر دوستی و محبت 
و عدالت پی  ريزی می کند. و به  طور کلی خط  مشی 
زندگی ش��خص عاق��ل در نهج البالغ��ه بدين صورت 
خالصه شده است: »برای شخص عاقل درست نيست 
ک��ه حرکتش جز در يکی از اين س��ه جهت باش��د: 
برای اصالح ام��ور زندگی يا در راه آخرت يا در لذت 

غيرحرام« ) نهج  البالغه، حکمت 39(
در نظ��ام تربيتی اس��الم در تعليم و تربيت انس��ان، 
ب��ر هر دو بعد جم��ع  گرايی و فردگراي��ی تأکيد می  
ش��ود. به همان س��ان که افراد تربيت  شده پايه  های 
يک جامعه سالم و مسلمان را پی ريزی می کنند، يک 
جامعه متکی بر روابط اجتماعی عادالنه و اس��المی، 
زمينه  س��از موقعيت هايی اس��ت که هر يک به  نوبه 
خ��ود می توانند در تکوين مثبت ش��خصيت معنوی 
و اجتماعی فرد، تأثير به  س��زايی داش��ته باشد. بدين  

جهت امام علی )ع( هم به آن توجه داشته است.
»ای مردم! انس��ان ه��ر اندازه که ثروتمند باش��د، از 
بس��تگان و اقوام خود بی  نياز نيس��ت؛ ک��ه از وی با 
زبان و دس��ت دفاع کنند. خويش��اوندان، بزرگ ترين 
گروهی هس��تند که از انسان پش��تيبانی می  کنند و 
پراکندگ��ی و ناراحت��ی او را ازبي��ن می برند و در آن 
هنگام ک��ه حادثه  ای پيش آيد، آنه��ا به او پرعاطفه  

ترين مردم اند« )نهج  البالغه، خطبه 23(
در اي��ن نوع ارتباطات انس��انی، عوامل��ی نظير طبقه 
اجتماع��ی، مال و ث��روت، نژاد، و رن��گ و دين نبايد 

دخالت داشته باشد.
در ديدگاه علی )ع( عل��م همراه با عمل، مورد تاکيد 
اس��ت و علم ان��دوزی ب��ه تنهايی کافی نيس��ت. در 
ديدگاه ايش��ان، يک فرد با فراگيری دانش بايد بتواند 
آن را در جامع��ه کاربردی کن��د تا هم خودش و هم 
ديگر افراد جامعه بتوانند از اين دانش، استفاده کنند 
و نف��ع آن همگانی باش��د.  »عالمی که به غير دانش 
خود عمل کند، همانند جاهل س��رگردانی اس��ت که 
هرگ��ز از جهلش بيرون  نمی  آي��د، بلکه حجت  بر او 
عظيم تر و حس��رت ب��رای او ثابت  ت��ر و او نزد خدا 
سزاوار س��رزنش بيشتراست. امام علی )ع( در تبيين 
و توصيف وضعيت اس��فبار عالم بی  عمل، ابتدا وی را 
مس��اوی  جاهل س��رگردانی قرار داده  اند که از مسير 
حق دور ش��ده و در گرداب گمراهی غوطه  ور است. 
پس از اين تس��ويه، ح��ال وی را بدتر از حال جاهل 

ترسيم نموده اند«  )نهج البالغه، خطبه 110( 
همچني��ن از اميرمؤمن��ان علی  )ع( روايت ش��ده که 
فرمودن��د: »آفت عل��م، عمل نکردن به آن اس��ت.« 

)شرح غررالحکم و دررالکلم(

جش�ن میالد حضرت زهرا )س( و افتتاحیه جشنواره ام الهناء آفت علم، عمل نکردن به آن است
برگزار شد

فروردي��ن،   24 دوش��نبه 
مي��الد  جش��ن  مراس��م 
و  )س(  زه��را  حض��رت 
افتتاحيه جشنواره فرهنگی 
هنری ام الهن��اء در آمفی 
برگزار  بهرامی  تئاتر شهيد 
ش��د. در اين مراسم دکتر 
برخورداری رئيس دانشگاه 

عل��م و صنع��ت و همچنين آقای ابراهيمی ن��ژاد نماينده مقام معظم 
رهبری به س��خنرانی پرداختند. اين مراس��م با حضور الهام چرخنده 

)بازيگر سينما و تلويزيون( و حامد زمانی)خواننده( برگزار شد.

س�ومین جش�نواره داس�تان نویس�ی بی�ن 
دانشگاهی )پستو( برگزار می گردد

س��ومين جش��نواره بين دانش��گاهی )پس��تو( در 
دانشگاه علم و صنعت ايران برگزار می گردد، مهلت 
ارسال آثار بيست و هفتم ارديبهشت ماه می باشد.

مدیریت طرح و برنامه

اولین دوره مسابقات علمی و پژوهشی کوپه برگزار شد
بيستم فروردين، به همت 
دفت��ر ارتباط با مدارس و 
زير نظ��ر مديريت طرح و 
برنامه معاونت فرهنگی و 
اولين  دانشگاه،  اجتماعی 
و  علمی  مس��ابقات  دوره 
مسابقه  کوپه،  پژوهش��ی 
»ساخت پل چوب کبريتی«، با محوريت تحقيق و پژوهش در صنعت 
ريلی در دانش��کده مهندس��ی راه آهن برگزار شد. در اين مسابقه ده 

گروه دانش آموزی به همراه معلمين و والدين خود شرکت کردند.

سومین دوره مس�ابقات کاپ فیزیک ایران در دانشگاه علم و 
صنعت برگزار شد

27 ال��ی 29 فروردي��ن، دانش��گاهيان علم و صنعت ميزبان ش��رکت 
کنندگان س��ومين دوره مسابقات کاپ فيزيک ايران )کفا( بودند. اين 
دوره از مس��ابقات در دانش��گاه علم و صنعت و توسط دفتر ارتباط با 
مدارس برگزار گرديد. در اين دوره، بيست و شش تيم شرکت کننده 
از دبيرس��تان های تهران از جمل��ه عالمه حلی و مفيد و همچنين از 
شهرس��تانهای قم، قزوين و شيراز برای حضور در مسابقات و پاسخ به 
س��واالت مطرح شده از سوی دبيرخانه مس��ابقات در دانشگاه علم و 
صنعت ايران حضور داشتند. بخش مقدماتی اين مسابقات در روزهای 
پنجشنبه و جمعه در دانشکده رياضی و مسابقه نهايی، روز شنبه 29 
فروردين در آمفی تئاتر ش��هيد بهرامی برگ��زار گرديد. اختتاميه اين 
دوره از مسابقات نيز در آمفی تئاتر شهيد بهرامی برگزار و طی آن از 

تيم های برتر اين دوره از مسابقات تجليل به عمل آمد.
در بخش تيم های انگليس��ی زبان، تيم های Hawking  ، Vafa و 

Paul Dirac به ترتيب اول تا سوم شدند.
بخ��ش  در  همچني��ن 
تيم های فارس��ی زبان 
پالنک،  تيم ه��ای  نيز 
آينده س��ازان و شهيد 
قدوس��ی ب��ه ترتي��ب 
عناوين اول تا س��وم را 

کسب کردند.
مس��ابقه  اي��ن  ط��رح 

برگرفته از مس��ابقات بين المللی فيزيکدانان جوان )IYPT( و هدف 
اصلی آن آموزش و گس��ترش پژوهش فيزيک در ميان دانش آموزان 
دبيرس��تانی اس��ت. محور اصلی اين مسابقات 17 س��وال است. اين 
سواالت در سايت منتش��ر می شود و دانش آموزان فرصت دارند کار 
کنن��د و ارائ��ه ای برای آن آم��اده کنند. حل اين س��واالت به صورت 
پژوهشی است، طوری که هيچ کدام جواب مشخصی ندارد و سواالت 
باز هستند. حل آنها مستلزم انجام آزمايشات فيزيکی و ارائه ی تئوری 
برای توجيه مشاهدات است، و تطبيق ميان تئوريها و مشاهدات بايد 
نشان داده شود. نتيجه نهايتاً در قالب ارائه ی Presentation هايی 
اس��ت که دانش آموزان آماده می کنند و ارائ��ه می دهند و تيمهای 
ديگر آنها را در قالب مباحثات به چالش می کشند و بحث می کنند. 
داوره��ا اين فراين��د مباحثه را زير نظر می گيرن��د و نهايتاً تيم ها را 
ارزياب��ی کرده و به درک آنها از فيزي��ک و کاری که انجام داده اند و 

کيفيت مباحثه نمره می دهند.

مرکز مشاوره    

انتخاب مرکز مش�اوره دانش�گاه به عنوان مرکز مشاوره نمونه 
کشور

طبق اع��الم دفت��ر مرکزی مش��اوره 
وزارت عل��وم، تحقيق��ات و فن آوری، 
مرکز مشاوره دانش��گاه علم و صنعت 
اي��ران به عنوان مرکز مش��اوره نمونه 

کش��ور انتخاب شد. نشريه »دانشگاه ما« کسب اين عنوان را به دکتر 
موسوی خوشدل مديريت مرکز مشاوره و تمامی کارکنان آن تبريک 

می گويد و برای همه اعضای اين مرکز آرزوی موفقيت دارد.

اردوی موزه دارآباد و باغ پرندگان برگزار شد
پنجش��نبه 27 فروردين، اردوی 
مش��اوره ای- اجتماع��ی م��وزه 
دارآب��اد و ب��اغ پرن��دگان وي��ژه 
دانش��جويان خواب��گاه دخت��ران 
برگزار گرديد. در اين اردو عالوه 
بر بازديد از مجموعه موزه دارآباد 
ش��امل: م��وزه گياه��ان اي��ران، 
کارگاه تاکس��يدرمی، س��الن پروانه ها و موزه حي��ات وحش ايران و 
همچني��ن حضور و بازديد از باغ پرندگان لويزان، کارگاه آموزش��ی با 

عنوان » استفاده از اوقات فراغت« برگزار گرديد.

امور فرهنگی اساتید و کارکنان

جش�ن میالد حضرت زهرا )س( و گرامیداشت روز زن و مقام 
مادر برگزار شد

جش��ن مي��الد فرخن��ده 
حضرت فاطمه زهرا )س( 
و گراميداش��ت روز زن و 
مقام مادر، چهارشنبه 19 
فروردين با حضور پر شور 
بانوان دانشگاهی در محل 
هنری  فرهنگ��ی  مجتمع 
شهيد بهرامی برگزار شد. از مادرانی که نام دختران خود را از اسامي 
و القاب حضرت فاطمه زهرا)س( برگزيدند با هدايايی تقدير ش��د، در 
ضمن هديه کوچکی شامل يک شاخه گل، يک جلد صحيفه سجاديه 

نفيس و مجموعه چهل لقمه به همه مهمانان اهدا گرديد.
در اين برنامه، گروه تواش��يح »ذکر« و در ادامه مراسم گروه موسيقی 
س��نتی ش��مس به اجرای برنامه پرداختند. جش��ن مي��الد فرخنده 
حضرت فاطمه زهرا )س( و گراميداش��ت روز زن و مقام مادر، با قرعه 

کشی و تقديم هدايايی به 14 نفر از حاضرين خاتمه يافت.

تشکل های دانشجویی 

انجمن های علمی

هش�تمین دوره جشنواره انجمن های علمی، »حرکت« برگزار 
می گردد

19 لغاي��ت 23 ارديبهش��ت 
م��اه، به منظ��ور ارائه فعاليت 
ه��ای انجمن ه��ای علمی در 
راستای رشد روز افزون علمی 
دانش��جويان و همچنين ارائه 
ايجاد  دس��تاوردهای  آخرين 

شده در دانشگاه، هشتمين دوره جشنواره حرکت انجمن های علمی 
با شرکت 16 انجمن علمی برگزار می گردد.

اختتاميه اين جش��نواره 23 ارديبهش��ت، همراه ب��ا تقدير از انجمن 
برگزيده دانش��گاه علم و صنعت و همچنين برگزيدگان در حوزه های 
نش��ريات، ارتب��اط با صنع��ت، فعاليت ه��ای آموزش��ی، فعاليت های 
ترويجی، انجمن علمی افتخار آفرين، کارآفرين، انتشار دهنده کتاب، 
مخترع، پژوهش��ی و حاميان برجسته انجمن های علمی و همچنين 
تقدير از دبيران و مستندس��ازان و اعضای برجسته انجمن های علمی 

به پايان خواهد رسيد.

انجم�ن علمی تحصی�الت تکمیلی 
مناب�ع  و  زم�ان  مدیری�ت  کارگاه 

انسانی برگزار کرد
دفت��ر مرک��زی انجمنه��ای علم��ی با 
هم��کاری انجم��ن علم��ی تحصيالت 

تکميلی، دوش��نبه 17 فروردي��ن، کارگاه آموزش��ی مديريت زمان و 
منابع انس��انی با اس��تفاده از نرم افزارهای تحت وب را در آمفی تئاتر 
دانش��کده مهندسی راه آهن برگزار کرد. مدرس اين کارگاه، مهندس 

فرزادی مقدم بود.

هیات محبان الحسین )ع(

یادواره شهید صیاد شیرازی در خوابگاه پسران برگزار گردید
دوش��نبه 24 فروردي��ن، ي��ادواره ش��هدا 
)شهيد صياد شيرازی( در خوابگاه پسران 
برگزار ش��د. اين مراسم با روايتگری سيد 
ابوالفضل کاظمی )نويس��نده کتاب کوچه 
نق��اش ه��ا( و مداح��ی کربالي��ی محمد 

رستمی همراه بود.
همچنين محمد صياد شيرازی )پسر شهيد(، سرهنگ شيخيان )مدير 
گروه سايبری ارتش(، امير دربندی، حاج رضا احمدی و دکتر اکبری، 

معاون دانشجويی در مراسم حضور داشتند.

انجمن اسالمی دانشجویان

اساسنامه انجمن اسالمی دانشگاه علم و صنعت تصویب شد

دکتر ش��ريعت معاون فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه علم و صنعت از 
تدوين و تصويب اساس��نامه تش��کل انجمن اس��المی دانشگاه علم و 
صنعت توس��ط هيات نظارت خبر داد. همچنين مقرر شد عضوگيری 
قانونی اين تش��کل اس��المی، از تاريخ 14 ارديبهش��ت صورت گيرد. 
دانش��جويان عالقه مند به عضويت و فعاليت در اين تش��کل اسالمی 
می توانند از اين تاريخ به عضويت اين تشکل درآيند. انتخابات انجمن 
اس��المی نيز در هفته دوم خ��رداد ماه برگزار خواهد ش��د که تاريخ 

انتخابات، متعاقبا اعالم خواهد شد.

اخبار عمومی دانشگاه

عضویت دکتر دوایی در کمیس�یون پژوهش و فناوری وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری

ب��ا حک��م دکت��ر فره��ادی، وزير 
عل��وم تحقيقات و فن��اوری، دکتر 
اميرحس��ين دوايی برای مدت دو 
س��ال به عنوان عضو کميس��يون 
پژوه��ش و فن��اوری وزارت علوم، 

تحقيقات و فناوری منصوب شد.
دکتر امير حسين دوايی دارای مرتبه استاد تمام در دانشکده مهندسی 
مکانيک دانش��گاه علم و صنعت ايران و بيش از 12 سال عضو کميته 
تخصصی فناوری وزارت علوم تحقيقات و فناوری و همچنين مش��اور 
فناوری اين وزارت خانه اس��ت. دکتر دوايی هم اکنون معاون پژوهش 
و فناوری دانشگاه علم و صنعت ايران و رييس پژوهشگاه اين دانشگاه 
می باش��د. »دانش��گاه ما« عضويت اين اس��تاد فرزانه در کميس��يون 
پژوهش و فناوری وزارت علوم تحقيقات و فناوری را به ايشان و ساير 
دانش��گاهيان تبريک می گويد و توفيقات روز افزون وی را در عرصه 

خدمت به ايران اسالمی آرزو دارد.

درخشش دانش�جویان طراحی صنعتی دانشگاه علم و صنعت 
در جشنواره ملی مبلمان شهری

نخس��تين جش��نواره مل��ی مبلمان 
شهری )دايره خالق( توسط سازمان 
زيباس��ازی ش��هرداری تهران برگزار 
گرديد. در اختتاميه اين جشنواره در 
س��الن برج ميالد از آثار برتر تجليل 

و مراس��م رونمايی و معرفی آثار برتر انجام ش��د. صبا بيضايی، سعيد 
رحيمی نژاد و پريس��ا عاليی از دانش��جويان طراحی صنعتی دانشگاه 
عل��م وصنعت، در بخش طراحی نش��يمن خالق، به ترتيب رتبه های 
اول تا س��وم را کس��ب کردند. »دانش��گاه ما« اين موفقيت را به اين 
دانشجويان تبريک گفته و در ادامه مسير علمی اين عزيزان، برايشان 

آرزوی موفقيت می کند.

برگزاری دوازدهمین دوره مسابقات عملیات حرارتی 
دوازدهمين دوره مس��ابقات عمليات 
حرارتی، ش��هريور ماه در دانش��کده 
مهندس��ی مواد و متالورژی دانشگاه 
عل��م و صنع��ت اي��ران برگ��زار مي 
گ��ردد. عالقه مندان مي توانند جهت 
کس��ب اطالعات بيش��تر ب��ه آدرس 

اينترنتی iranhtc.ir/twelfth مراجعه نمايند.
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توسط دفتر ارتباط با مدارس برگزار شد

حضور پرشور دانش آموزان
 در کوپه علم و صنعت

پنجشنبه بيستم فروردين، به همت دفتر ارتباط با مدارس 
و زير نظر مديريت طرح و برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی 
دانشگاه، اولين دوره مسابقات علمی و پژوهشی کوپه، مسابقه 
"س��اخت پل چوب کبريتی"، با محوريت تحقيق و پژوهش در 

صنعت ريلی برگزار شد.
دفتر ارتباط با مدارس دانش��گاه علم و صنعت ايران، از جمعی 
از دانش��جويان و اس��اتيد دانش��گاه تشکيل ش��ده است که با 
همکاری يکديگر اقدام به طراحی و برگزاری مس��ابقات علمی 
مهيج و ش��اد می کنند. يکی از اين مسابقات، مسابقه ساخت 
پ��ل چوب کبريتی بود که ب��رای دانش آموزان مدارس تهران 

طراحی و اجرا شد.
در اين مس��ابقه که از صبح روز پنجشنبه تا بعداز ظهر همين 
روز برگ��زار گرديد، 10 گروه دانش��جويی به همراه معلمين و 

والدين خود در اين مسابقه شرکت کردند.
گروه های ش��رکت کننده در اين مسابقه بايد طبق فراخوانی 
که در اسفند ماه منتشر شده بود، از تاريخ 5 تا 15 اسفند در 
اين مس��ابقه ثبت نام کرده و با مطالعه قوانين و آموزش های 
مناس��ب برای ساخت اين پل ها آش��نا می شدند. بخش اول 
مس��ابقه کوپه، بخش نظری آن بود که شرکت کنندگان بايد 
به سواالتی متناسب با مسابقه پاسخ می دادند. اما بخش دوم 
مس��ابقه کوپه که 70 درصد امتياز مسابقه به آن تعلق داشت، 
مرحل��ه مس��ابقه عملی، يعنی بارگذاری ب��ر روی پلی بود که 
هر گروه با س��اخت آن در چارچوب قوانين تعيين شده، بايد 
س��عی می کرد تا پل چوب کبريتی اش بيشترين وزن ممکن 
را تحم��ل کند. البته دانش آموزان در طراحی پل خود بايد به 
زيبايی و شکل آن نيز دقت می کردند زيرا زيبايی پل نيز يک 

امتياز برای گروه شرکت کننده محسوب می شد.
روز مس��ابقه، دانش آموزان، گروه گروه به دانشگاه آمده و هر 
کدام، با فضای برگزاری مس��ابقه، دانشکده مهندسی راه آهن 
آش��نا می شدند. دانشجويان علم و صنعت که در دفتر ارتباط 
ب��ا مدارس، فعالي��ت و اين برنامه را اجرا م��ی کردند، از چند 
روز قبل، هماهنگی های الزم را جهت برگزاری، ورود و نحوه 
اجرای اين برنامه انجام داده بودند. دکتر محمد واحدی، مدير 
ط��رح و برنام��ه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانش��گاه نيز، از 
صبح و قبل از شروع مس��ابقه به محل برگزاری مسابقه آمده 
بود. اغلب گروه های ش��رکت کننده در مس��ابقه، با پل های 
آماده ی خود به دانش��گاه آمده بودند اما بعضی از گروه ها که 
به نظر می رس��يد برای ساخت پل، وقت کم آورده بودند، در 
لحظات باقيمانده برای ش��رکت در مس��ابقه، در حال تکميل 
پل چوب کبريتی خود و انجام مراحل نهايی اس��تحکام سازی 
پ��ل های خود بودند. برخی از ش��رکت کنندگان با قطعيت از 
پيروزی و اطمينان بابت اس��تحکام پل خودشان صحبت می 
کردند. انرژی فراوان ش��رکت کنندگان اين مسابقه که همگی 
11 تا 14 س��اله بودن��د، حال و هوای خاصی ب��ه آمفی تئاتر 

دانشکده مهندسی راه آهن داده بود.  

يک��ی از دان��ش آموزان که به نظر می رس��يد دقت زيادی در 
زيباي��ی  پل خود به خرج داده بود، درب��اره قوانينی که برای 
ش��رکت در اين مسابقه طراحی ش��ده بود، صحبت می کرد و 
ب��ا اعضای تيم های رقيب، از اينکه کار با چس��ب 1،2،3 او و 

همگروهی هايش را اذيت کرده بود، حرف می زد.
چند م��ورد از قوانينی که متقاضيان حضور در اين مس��ابقه، 

برای شرکت در آن بايد رعايت می کردند از اين قرار بود:
1- سطح روی پل که روی آن وسيله نقليه قرار می گيرد بايد 

ابعادی برابر با 15 در 80 سانتيمتر داشته باشد.
2- پ��ل باي��د متش��کل از دو پاي��ه باش��د ک��ه اختالفی 15 

سانتيمتری در ارتفاع با هم داشته باشند.
3- تع��داد چوب کبريت های اس��تفاده ش��ده در س��ازه پل 
محدوديت ندارد اما مقدار وزن پل و طول آن در امتياز نهايی، 

تاثيرگذار است.
مس��ابقه آغاز ش��د و اعضای تيم اول به همراه پلی که ساخته 
بودند ب��ر روی صحنه آمدند. پايه های پل را بر روی ميز قرار 
داده و روی پ��ل، يک جعبه چوبی منطبق با س��طح روی پل 
قرار داده ش��د ت��ا بارگذاری در درون اين ظ��رف انجام گيرد. 
وزنه ای که ش��رکت کنندگان بايد از آن اس��تفاده می کردند، 
س��نگ ريزه هايی بود ک��ه درون جعبه چوبی ق��رار داده می 
ش��د و پل چ��وب کبريتی، بايد آن را تحمل م��ی کرد. به هر 
ميزان که س��نگريزه های بيشتری در محفظه روی پل ريخته 
می ش��د، نگرانی و ترس ناشی از احتمال شکسته شدن پل و 
جدا شدن چوب کبريت ها از هم، در صورت شرکت کنندگان 
و همچني��ن هيجان و دقت برای از دس��ت ن��دادن لحظه ی 
فروپاش��ی پل رقيبان، در صورت تماش��اچيان )س��اير شرکت 

کنندگان( بيشتر نمايان می شد.
جدای از رقابت و هيجانی که به دليل ميل به پيروزی و کسب 
عنوان اول در فضای مس��ابقه وجود داش��ت، روحيه اعتماد به 
نفس��ی که در دانش آموزان شرکت کننده وجود داشت، فوق 

العاده جذاب و ارزشمند بود.
ه��ر گروه بع��د از اينکه حاصل تالش چن��د روزه اش، در يک 
لحظه از هم فروپاش��يده و تجزيه می شد، توسط ساير شرکت 
کننده ها تش��ويق می ش��د، و چند دقيقه بع��د، هنگامی که 
هيجان ناش��ی از مس��ابقه در آنها فروکش می کرد، در گوشه 
ای از سالن مس��ابقه، با يکديگر و يا با ديگر شرکت کنندگان 
درب��اره عواملی که برخالف پيش بينی های قبلی خودش��ان 
باعث شکس��ته ش��دن پل و تضعيف آن شده بود، صحبت می 

کردند. 
هدف اصلی از طراحی مس��ابقاتی از اين قبيل، مسابقاتی مثل 
پ��ل ماکارونی و پل چوب کبريتی و اصوال مس��ابقات ش��بيه 
س��ازی، همين است. عملی که ناشی از روحيه ی آزمايشگری 
و تجربه در انس��ان است. اين روحيه که الزمه ی آن، آزمون و 
خطاست، برای به رخ کش��يدن توانايی های فردی يا گروهی 
از مهندس��ين نيست. مثل همين مس��ابقه "کوپه" هدف آن، 

افزودن اين آگاهی در ش��رکت کنندگان اس��ت که انسان 
تش��نه به آموختن عل��م و دانش، بايد آن ق��در تجربه کند و 
س��اخته هايش با شکست روبرو ش��ود و بار ديگر، اميدوار به 
پيروزی، دس��ت به تجربه جديدی بزند، تا صرفاً تجربه علمی 
و شخصی او، باعث از بين رفتن انرژی و هزينه ديگران نشود. 
از اين بابت است که طراح، نقشی تعيين کننده پيدا می کند، 
مهن��دس و معلم و مدير، در جامعه تعيين کننده می ش��وند. 
برای آموزش اين مفه��وم، چه زمانی بهتر از دوران کودکی و 

نوجوانی و چه دوره ای بهتر از دوران مدرسه؟!
دکتر محمد واحدی، مديريت طرح و برنامه معاونت فرهنگی و 
اجتماعی دانشگاه، در حاشيه برگزاری اين رويداد به خبرنگار 
"دانش��گاه ما"، درباره اه��داف اصلی اين برنام��ه و پيامدهای 

اجرای اين قبيل برنامه ها گفت:
ب��ه طور کلی تزريق روحيه علمی در مدارس و دانش آموزان، 
توس��ط دانشگاه و دانشجويان، به نحو بهتری انجام می گيرد. 
يکی از اهداف اصلی اين برنامه اين اس��ت که ش��ور و ش��وق 
کار علمی در مدارس بيش��تر ش��ود. به نظر ما، دانش آموزان 
ب��ا اين روش، بهتر می توانند با مس��ائل علم��ی برخورد و از 
نزديک با آن مواجه ش��وند. ضمن اينکه با اين قبيل برنامه ها، 
از ظرفيت ه��ای مختلف دانش��گاه علم و صنعت نيز اس��تفاده 
می ش��ود. همچنين روحيه اعتماد به نفس��ی که با برگزاری 
اين قبيل برنامه ها در دانش آموزان ايجاد می ش��ود، بس��يار 
ارزشمند اس��ت. داش��تن اين روحيه، يکی از نيازهای کشور 
م��ا به خصوص در حوزه فعاليت در صنعت اس��ت. زيرا ما در 
صنع��ت، کارهای ناکرده زي��ادی داريم و گاه��ی، وجود يک 
ترس ناش��ی از شکست خوردن، باعث می شود تا دانشمندان 
جوان ما به دنبال انجام يک فعاليت صنعتی جديد نباشند در 
صورتی که توانايی آن در دانش��مندان ج��وان ما وجود دارد. 
ه��دف کليدی برگزاری اين برنامه ها نيز ايجاد روحيه اعتماد 
به نفس در نس��ل نوجوان اس��ت. اما بايد اين قبيل برنامه ها 
را در کش��ور توس��عه داد که به نظر من امکان آن وجود دارد. 
به عنوان مثال همين مس��ابقه به دلي��ل اينکه هزينه زيادی 
برای اجرا ندارد، می تواند در تمام شهرهای کشور و حتی در 
روستاهای ما نيز اجرا ش��ود و باعث افزايش روحيه علمی در 

دانش آموزان کشورمان گردد.
محمدرضا حسين پور، مسئول برگزاری مسابقه "کوپه" که از 
فعاالن دفتر ارتباط با مدارس اس��ت درباره ش��کل گيری اين 
برنامه گفت: در اين مس��ابقه، سواالتی در ابتدا توسط اساتيد 
دانش��گاهی طراحی ش��د و دانش آموزان به آن پاسخ دادند. 
امروز نيز مس��ابقه عملی در حال برگزاری اس��ت و گروه های 
شرکت کننده به همراه پل هايی که مطابق با فراخوان مسابقه 
س��اخته اند، به دانشگاه علم و صنعت آمده اند. هدف اصلی ما 
در کن��ار پژوهش ب��رای دانش آموزان، اين اس��ت که بتوانيم 
در ضم��ن برگزاری اين برنامه ه��ا، دانش آموزان مدارس را با 

دانشگاه علم و صنعت و فضای علمی آن بيشتر آشنا کنيم.
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 بحث اصلی در کارآفرینی و رشِد اقتصاِد دانش بنیان،  درآمدزایی است

گفت وگو با دکتر امیرحسین کاکایی ؛ 
مدیر مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت

دانش�گاه ما: فعاليت های اصلی مرکز رشد دانشگاه در چه حوزه هايی 
تعريف می شود؟

کاکای�ی: مرکز رش��د برای افرادی که يک تکنولوژی را به مقطعی از رش��د 
رس��انده اند و می خواهند قدم های اوليه تجاری س��ازی را طی بکنند، يک 
فض��ای فيزيکی و ش��رايطی را فراهم می کند تا بتوانن��د اين مراحل را طی 
بکنند. الزم است که من توضيح بدهم که برای تجاری سازی نهايی و مراحل 
بع��دی، دولت يک سيس��تمی دارد به عنوان پارک های عل��م و فناوری که 

شرکت ها از مراکز رشد به پارک های علم و فناوری می روند.
دانش�گاه ما: ش��رکت ها در قبال اين امکانات و شرايطی که مرکز رشد در 

اختيار آنها قرار می دهد، چه هزينه هايی را پرداخت می کنند؟
کاکای�ی: هنگامی که افراد در مرکز رش��د فعاليت می کنن��د، هزينه ای از 
آنها گرفته نمی ش��ود اما بعدها وقتی از مرکز خارج می ش��وند، آن هزينه ها 
را پرداخ��ت م��ی کنند. ضمن اي��ن که هنگامی که يک ش��رکت بخواهد در 
پارک های علم و فناوری فعاليت کند، حضور در مرکز رش��د يک مزيت است 
و عمدتاً به شرکت هايی که سابقه فعاليت در مراکز رشد را داشته اند مجوز 

فعاليت در پارک های علم و فناوری داده می شود.
دانشگاه ما: حمايت مرکز رشد برای متقاضيان شامل چه مواردی می شود؟

کاکایی: واقعيت اين اس��ت که در س��ال های اولي��ه ای که قانون مربوط به 
مراکز رشد اجرايی شد، بودجه ها و امکانات مناسب و خوبی برای اين مراکز 
در نظر گرفته شد. متاسفانه چندين سال است که اين بودجه ها کاهش پيدا 
کرده و در حوزه های ديگری همچون خدمات دانش بنيان س��رمايه گذاری 

می شود. 
دانش�گاه ما: فلسفه و هدف اصلی در ش��کل گيری مراکز رشد دانشگاه ها 

چيست؟
کاکایی: مراکز رش��د در تم��ام دنيا با اين هدف کار م��ی کنند که امکانات 
فيزيک��ی را در اختيار افراد بگذارند که آنها نگران جا به جايی نباش��ند و در 
مکانی فعاليت کنند که افرادی ش��بيه به خودشان حضور دارند و بتوانند در 

اين فضاها به تبادل اطالعات بپردازند. 
دانش�گاه ما: در مورد مراک��ز کارآفرينی چطور؟ اين مراک��ز با چه اهدافی 

شکل گرفت؟
کاکایی: حدود هشت سال پيش، صحبت های فراوانی در مورد اشتغال زايی 
و طرح های زودبازده شد. مرکز کارآفرينی، بخشی است که برای کارآفرينی، 
فرهنگ س��ازی می کند. اين مرکز با مرکز رش��د تفاوت دارد. مرکز رش��د، 
امکاناتی را برای فعاليت کارآفرينان ايجاد می کند که اين افراد که مش��خصاً 
تحصيالت دانش��گاهی هم دارند، بتوانند به ش��کل ش��رکت هايی کوچک از 
امکانات مراکز رش��د اس��تفاده کنند اما مرکز کارآفرين��ی، روحيه و فرهنگ 

کارآفرينی در دانشجويان را تقويت می کند.
دانش�گاه ما: در حال حاضر چند ش��رکت زير نظر مرکز رش��د فعاليت می 

کنند؟
کاکایی: تعداد اين ش��رکت ها متغير است اما در حال حاضر 20 شرکت در 
مرکز رشد دانشگاه مشغول فعاليت هستند. اخيراً مجوزی گرفتيم که شرکت 
هايی که اس��اتيد نيز جزء تاسيس کنندگان و ايده پردازان اوليه آن هستند 
بتوانند تحت حمايت مرکز رش��د فعاليت کنند ول��ی از امکانات فيزيکی آن 

استفاده نکنند.
دانشگاه ما: يک شرکت بايد دارای چه ويژگی هايی باشد که به عنوان يک 

شرکت دانش بنيان ثبت شود.
کاکایی: من بايد يک توضيح اوليه بدهم و آن اينکه هر شرکتی که در مرکز              

رش��د فعاليت ميکند، الزاماً دانش بنيان نيس��ت. ما اگ��ر بخواهيم دقيق 
صحبت کنيم بايد بگوييم ش��رکتهای "دانش بنيان" و ش��رکت های "دانش 
پاي��ه". اگرچ��ه از نظر زبانی، اي��ن دو واژه، معنای يکس��انی دارند اما از نظر 
حقوقی با هم متفاوتند. دانش بنيان، يک اصطالحی است که حدود 4 الی 5 
سال روی آن کار شده است و اخيراً معاونت علمی فناوری رياست جمهوری، 
تحت ضوابطی به ش��رکت هايی که حداقل يک س��ال س��ابقه کاری در اين 
زمين��ه دارند، اين مج��وز را می دهد. علت توجه مردم به اين ش��رکت های 
دانش بنيان، توجهاتی اس��ت که در دولت جديد به آن ش��ده و بودجه هايی 
برای فعاليت آن در نظر گرفته شده و همچنين معافيت های مالياتی و بيمه 
ای به آن تخصيص داده می ش��ود. اما خيلی از افراد اين تصور غلط را دارند 
که هر ش��رکتی که در مرکز رش��د فعاليت می کند، حتماً بايد دانش بنيان 

باشد، اما اين گونه نيست.
دانش�گاه ما: پس بهتر اس��ت اينگونه بپرسيم که چه شرکت هايی در مرکز 

رشد می توانند فعاليت کنند؟
کاکایی: مراکز رش��د هر دانش��گاه، سياست های متفاوتی برای جذب دارند. 
مرکز رش��د دانش��گاه علم وصنعت برای پذيرش ش��رکت ه��ای دانش پايه، 
ش��رايطی دارد که تحت آن، در وهله اول، بايد يک ش��رکت دارای يک ايده 
محوری باش��د ک��ه مراحل آزمايش��گاهی خود را طی کرده باش��د. يک فرد 
احس��اس می کند که اين ايده، به شکل يک محصول، قابليت تجاری سازی 
دارد. البت��ه منظ��ور از محصول می تواند خدمات کامپيوت��ری و نرم افزاری 
نيز باش��د. در مرحله بعد، اين فرد بايد بتواند يک طرح کس��ب و کار يا طرح 
تجاری اوليه بنويس��د که نشان بدهد چرا به ذهنش رسيده که اين محصول، 
قابليت تجاری س��ازی دارد. اين طرح در مرکز رش��د، مورد داوری قرار می 
گيرد و چنانچه تش��خيص داده شد که اين طرح، قابليت تجاری سازی دارد، 
اين ش��رکت و افراد موس��س آن می توانند در مرکز رش��د دانشگاه، فعاليت 
کنند. کار اصلی مرکز رش��د، هدايت افراد است. ممکن است در برخی موارد 
تش��خيص داده ش��ود که محصوالت افراد ديگر لزومی به توليد ندارد و بهتر 

است فرايند توليد آن متوقف شود.
دانشگاه ما: آيا اين فعاليت های دانش پايه و محصوالت توليدی افراد، بايد 

قابليت رشد علمی داشته باشد؟
کاکایی: اين محصوالت بايد قابليت حصول درآمد داش��ته باشند. ما بسياری 
از فناوری هايی داريم که بسيار فناورانه و مفيد است اما بايد تا سال ها فقط 
توس��ط دولت حمايت شود زيرا ممکن است با فعاليت در حوزه شرکت های 
کوچک و با سرمايه اوليه کم، شکست بخورد. به عنوان مثال چنانچه يک نفر 
در زمينه هواپيمای مسافربری ايده کارآفرينی داشته باشد که خيلی خالقانه 
و تاثيرگذار هم باشد، با توجه به امکانات مالی که طرحش نياز دارد، بايد اين 

فرد خالق به سمتی هدايت شود که انرژی و فکرش از بين نرود.
دانشگاه ما: پس مراکز رشد برای حمايت از طرح ها و شرکت های کوچک 

و متوسط به وجود آمده است.
کاکایی: اصاًل از اهداف اصلی مراکز رشد، همين است. اگر فعاليت کارآفرينی 
در چارچوب ش��رکت های بزرگ باش��د، ما افراد را آماده می کنيم که امتياز 
آن تکنولوژی را در قالب ليس��انس بفروشند. زيرا ارزش ندارد خودشان روی 
آن سرمايه گذاری کنند. در ادامه اگر يک طرحی نياز به حمايت مالی زيادی 
داش��ته باشد، بايد آماده و پرداخته شود تا تحويل يک شرکت بزرگتر يا يک 

غول اقتصادی داده شود.
دانش�گاه ما: اينجا يک مس��ئله ای وجود دارد که دغدغه ذهنی بسياری از 
کارآفرين های جوان اس��ت. بسياری از افراد کارآفرين و خالق، به ايده های 
خ��ود نگاهی مادرانه دارند و ترجيح می دهند آن را به 
کس ديگری مثل يک غول اقتصادی تحويل ندهند و 

خودشان از آن حمايت کنند.
کاکایی: اين سوالی که شما داريد و ذهنيت بسياری 
از جوانان ايرانی اس��ت، يک ذهني��ِت ضّد کارآفرينی 
اس��ت. يکی از مش��کالت ما ايرانی ها، اين اس��ت که 
دوس��ت داري��م همه چيز م��ال خودمان باش��د. اين 
روحي��ه، ب��ا روحي��ه کارآفرينی در تضاد اس��ت. يک 
کارآفرين کسی اس��ت که بسياری از کارها را توسط 
ديگ��ران انجام م��ی دهد. خيلی از اي��ده های دانش 
بني��ان متعلق به کارآفرين ها نيس��ت. همين طور از 
جهت ديگر، اي��ده پردازان خ��الق فراوانی داريم که 
کارآفرين های خوبی نيس��تند. ما در مرکز رشد يکی 
از م��واردی ک��ه در نظر می گيريم اين اس��ت که آيا 
افراد در گروهش��ان، عضوی دارند ک��ه روحيه اش با 
کارآفرينی مطابقت داش��ته باش��د؟ اي��ن که يک نفر 
صرفاً توانايی کد نوش��تن داش��ته باش��د، کارآفرينی 
نيست. کد نويس��ی همراه با ارائه محصول مناسب و 

فروش آن، يعنی کارآفرينی.

دانش�گاه ما: نکته کامال درستی است. کارآفرينی يک فرايند چند گانه و چند بعدی 
اس��ت. اما اگر بخواهم دقيقتر بگويم، اين يک چالش گس��ترده اس��ت که در بس��ياری از 
کشورها حتی کشورهای پيشرفته در زمينه کارآفرينی هم وجود دارد و اصوالً به نظر می 
رس��د کش��ورهای ديگر نظر مخالفی با اين نظر دارند که امتياز ايده دانش پايه، در اختيار 
يک غول اقتصادی قرار بگيرد. به نظر می رس��د اين تفکر با فلس��فه ايجاد مراکز رشد نيز 
در تضاد اس��ت زيرا هدف اصلی از ايجاد مرکز رش��د اين اس��ت که افراد با فکرهای خالق 
و ن��وآوری های مبتنی بر دانش خ��ود، در حاليکه امکانات مالی مناس��بی ندارند بتوانند 
در مراکز رش��د فعاليت کنند و رش��د آنها متوقف نش��ود. اما شايد بتوان گفت فروش ايده 
دانش بنيان بيش��تر با تفکر مبتنی بر اقتصاد س��رمايه داری همخوانی دارد. سوال من اين 
اس��ت که آيا فروش ايده به يک شرکت بزرگتر، باعث بزرگتر شدن آن شرکت و وابستگی 
دائمی افراد به غول های اقتصادی نمی ش��ود و همچنين منجر به اين نمی ش��ود  که اين 
فرد خالق، هيچگاه نتواند صاحب کس��ب و کار بزرگتری بش��ود و مورد اس��تفاده ديگران 
قرار بگيرد؟ در حاليکه بس��ياری از ش��رکت ها و ايده هايی که در حال حاضر غول های 
اقتصادی بزرگی در دنيای تجارت هس��تند، مثل گوگل، ايِبی، فيسبوک و غيره، همگی از 
مراحل ابتدايی و با حداقل ها ش��روع کردند و به جای فروش ايده های خود به ش��رکت 

های بزرگتر، خودشان به کسب و کاِر کارآفرينانه ادامه دادند.

کاکایی: ما بايد ش��رايط واقعی خودمان را در نظر بگيريم. کش��ور ما س��اختارهايی 
متفاوت با ساختار کشورهايی مثل ژاپن يا مالزی و يا کشورهای اروپايی و امريکا دارد. ما 
بايد روش فعاليت خود را با توجه به ش��رايطی ک��ه در آن قرار داريم در نظر بگيريم. من 
يک مثال می زنم. استيو جابز زمانی در اپل کار می کرد. سپس از اپل بيرون انداخته می 
شود. آيا اپل از او استفاده کرده است؟ نه. اتفاقاً از آنجا بيرون رفت و شرکت بزرگ ديگری، 
پيکس��ار را تاس��يس کرد. سپس دوباره پيکسار را می فروش��د و اپل، او را به عنوان مدير 
استخدام می کند. چيزی که شما به آن اشاره کرديد، يک مسئله فرهنگی در کارآفرينی 
است. البته همان طور که گفتم شرايط و فضای اقتصادی و حقوقی در کشور ما با بسياری 
از کش��ورهای متفاوت اس��ت. بايد واقع گرا باش��يم. يک کارآفرين در مسير فعاليت خود، 
زمانی به شرايطی بر می خورد که به سرمايه ی زيادی نياز دارد. اگر بخواهد اين سرمايه 
را تامين کند، چندين س��ال طول می کش��د. در اين مدت ممکن اس��ت تکنولوژی او از 
بين برود و مسير رشد او متوقف شود. اگر قرار باشد برای جذب سرمايه، يک فرد خالق، 
وقت و انرژی اش را هدر بدهد و از کار اصلی اش فاصله بگيرد، بهتر است آن را بفروشد. 
خوشبختانه در سال های اخير در کشورمان، در اين زمينه، جاهايی مثل فن بازار يا بورس 

ايده شروع به فعاليت کرده اند و توسط دولت هم حمايت شده اند.
دانش�گاه ما: يعنی اين "مال خود دانس��تن" ايده ها در برخی موارد باعث از بين رفتن 

آنها می شود؟
کاکای�ی: در بس��ياری از م��وارد ب��وده ان��د افرادی که ب��ا انرژی های ف��راوان و 
خالقيت ه��ای خوب در زمينه های نرم افزاری، پتروش��يمی، خودرو و ... با همين 
تفک��ر، باعث از بين رفتن ايده خود ش��دند. ايده ی دانش پايه، مثل بچه نيس��ت 
ک��ه متعلق به خود فرد باش��د. بايد به آن به عنوان ي��ک کاال نگاه کرد. در حوزه 
کارآفرينی، بحث، بحث دانش نيست بلکه مسئله اصلی، بحِث خشِن "درآمدزايی" 
اس��ت. وظيفه مرکز رش��د اين اس��ت که افراد را در ابتدا از اين خشونت دور نگه 
دارد. اصاًل مرکز رشد، ترجمه واژه Incubator است که به معنی ماشين جوجه 
کش��ی است. اين دستگاه، گرما و س��رمای معتدلی فراهم می کند تا جوجه های 
يک روزه از بين نروند. مراکز رش��د نيز به همي��ن صورت فعاليت می کنند. البته 
اين حمايت نبايد به ش��کلی انجام ش��ود که اين افراد به صورت ايزوله رشد کنند، 
چون ديگر بعضاً به کارآفرين تبديل نمی ش��وند. اين افراد بايد به مرور با بسياری 

از خشونت های جاری در زمينه کارآفرينی آشنا شود.
دانشگاه ما: به غير از فضای استقرار، مرکز رشد دانشگاه، چه امکانات ديگری را 

در اختيار شرکت ها قرار می دهد؟
کاکای�ی: در مرکز رش��د دانش��گاه، به غير از فضای اصلی اس��تقرار ش��رکت ها، 
فضاهايی مش��ترک مثل سالن جلس��ات در اختيار شرکت ها قرار دارد که بتوانند 
در م��ورد فعالي��ت های جانبی خود که انجام آن در ارتباط با ش��رکت های ديگر 
ضرورت پيدا می کند، از اين فضا استفاده کنند. اين امکانات با توجه به نيازسنجی 
شرکت های مستقر در مرکز رشد در نظر گرفته شده است. ضمن اينکه اشاره کنم 
باتوجه به سياست های ابالغی در سال های اخير و تاکيد مسئوالن بر فعاليت های 
دانش بنيان و مراکز رش��د دانش��گاهی، حضور و استقرار شرکت ها در مراکز رشد 
باعث شده که وقتی يک فرد از يک شرکت خصوصی ديگر يا يک مدير دولتی، به 
مرکز رش��د ميآيد، نگاه مثبت و مسئوالنه تری نسبت به همکاری با شرکت  های 
رش��دی داشته باشد و اين خودش يک امتياز بالقوه برای شرکت های مرکز رشد 
محس��وب می ش��ود. همچنين در مقايسه با ش��رکت های ديگر، با شرکت های 

رشدی، قراردادها و همکاری های پژوهشی بهتری انجام می گيرد.
دانش�گاه ما: در حوزه کارآفرينی، و در ترويج آن، نقش رسانه ها را تا چه اندازه 

موثر می دانيد؟
کاکایی: اصوالً کارآفرينی هميشه با فرهنگ آن همراه است. برای فرهنگ سازی 
هم نقش رس��انه ها اهميت پيدا می کند. بررس��ی ها نش��ان داده کشورهايی که 
در حوزه کارآفرينی موفق عمل کرده اند، در حوزه فرهنگ س��ازی، فعاليت بسيار 
طوالنی و موثری داش��ته اند. اختالف ما با اين کش��ورها، در حوزه دسترس��ی به 
دانش نيس��ت. بلکه بيش��تر به مس��ئله فرهنگ کارآفرينی باز می گردد. نکته ای 
که وجود دارد اين اس��ت که دانشمند، به تنهايی يک نفر است اما کارآفرين يک 
نفر نيس��ت. کارآفرين بايد در يک فضای مناس��ب فعاليت کند. ايجاد اين فضای 
مناس��ب به فرهنگ سازی و آموزش صحيح از دوران کودکی بستگی دارد. از روز 
اول در کتاب درس��ی دبس��تان به بچه های ما گفته می شود "بابا نان داد" يا "بابا 
آب داد". با ترويج اين ادبيات و هنجارسازی آن، فضای آموزشی ما در ناخودآگاه 
ک��ودکان تاثيری منفی می گذارد که يکجور وابس��تگی به همراه دارد. در عرصه 
رس��انه های نمايش��ی نيز بايد گفت تغيير نگرش و شکل گيری فرهنگ از همين 

برنامه ها شروع می شود.

دکتر امیرحس�ین کاکایی، اس�تادیار و عضو هیات علمی دانش�کده مهندس�ی 
خودرو دانشگاه است. شهریور ماه سال گذشته و پس از دو سال، با حکم رییس 
دانش�گاه بار دیگر ایشان به مدت دو سال به س�مت مدیر مرکز رشد و فناوری 
دانش�گاه ابقا شدند. دکتر کاکایی در کنار فعالیت های اجرایی به امور پژوهشی 
نیز مش�غول بوده و در س�ال 92، به عنوان پژوهش�گر برتر دانشکده مهندسی 
خودرو انتخاب ش�دند. با دکتر کاکایی در دفترشان گفت و گویی مفصل درباره 
عمده فعالیت های مرکز رشد دانشگاه و همچنین چالش های موجود در فعالیت 

شرکت های دانش پایه در حوزه کارآفرینی داشتیم.
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موفقیت

دانشگاه ما: در ابتدا اهداف اصلی و فعاليت های مرکز کارآفرينی 
را تشريح کنيد.

پورمس�گری: مرکز کارآفرينی دانش��گاه علم و صنعت، با توجه 
به آيين نامه طرح و توس��عه مراکز کارآفرينی دانش��گاه ها که در 
سال 81 اجرايی شد، شکل گرفت. محور های اصلی فعاليت های 
کارآفرينی در دانشگاه شامل چهار محور آموزش، پژوهش، مشاوره 
و ترويج اس��ت. م��ا فعاليت های مرکز کارآفرينی دانش��گاه علم و 
صنعت را با توجه به اينکه حوزه فعاليت دانش��گاه، فنی مهندسی 
اس��ت، در چهار ح��وزه علم کارآفرينی، فناوری، تجاری س��ازی و 
کس��ب و کار جديِد دانش بنيان تعريف کرديم. در نتيجه هرکس 
ب��ا توجه به مهارت، علم و توانمندی که در حوزه کارآفرينی و راه 
اندازی کسب و کار دارد، می تواند در اين بخش ها با ما همکاری 

کند.
دانش�گاه م�ا: برنامه ش��ما ب��رای کارآفرين��ی صرف��اً مربوط به 

دانشجويان می شود؟
پورمسگری: برنامه ما در سه سطح شکل گرفته است. سطح اول، 
فردی اس��ت. اينکه ما بتوانيم دانش��جو، استاد و کارمند کارآفرين 
داش��ته باشيم در س��طح دوم گروه ها و تيم های کارآفرينانه قرار 
دارند  و نهايتاً در سطح سازمانی الزم است که ساختار کارآفرينانه 
در دانش��گاه ايج��اد نماييم. هدف نهايی اين اس��ت که بتوانيم به 

دانشگاه های نسل سوم يعنی دانشگاه کارآفرين برسيم.
دانشگاه ما: منظور از دانشگاه کارآفرين چيست؟

پورمسگری: به طور کلی، دانشگاه ها در دنيا به سه نسل مختلف 
تقس��يم بندی می ش��وند. دانشگاه های نس��ل اول، دانشگاه های 
آم��وزش محور هس��تند که فعاليتش��ان، آموزش در س��طح عالی 
اس��ت. دانشگاه های نسل دوم، دانشگاه هايی هستند که عالوه بر 
آموزش، رويکرد پژوهشی هم دارند. اما دانشگاه های نسل سوم يا 
کارآفرين، بر اس��اس تعريف يونسکو دانشگاه هايی هستند که در 
س��طح فردی، دارای افراد خالق، نوآور و دارای رفتار کارآفرينانه، 
در س��طح گروهی- تيمی، برخ��وردار از تيم های کاری با رويکرد 
مخاط��ره پذيری و در س��طح س��ازمانی بهرمند از س��اختارهای 

کارآفرينانه.
دانشگاه ما: منظور از اين مخاطره پذيری چيست؟

پورمس�گری: اجازه بفرماييد با مقايس��ه بين مدي��ر و کارآفرين 
پاس��خ ش��ما را بدهم. ما يک��ی از تعاريفی ک��ه از مديريت داريم، 
انجام کار از طريق ديگران اس��ت. يک مدير، از منابع مش��خص و 
معين اس��تفاده می کند درحاليکه ي��ک کارآفرين، عالوه بر منابع 
معين، از منابع نامعين و نامشخص هم استفاده می کند. اصطالحاً 
روی کس��ب و تخصيص منابع، ريسک می کند. بطور کلی ماهيت 

کارآفرينی ريسک پذيری است.
دانش�گاه ما: اين موضوع، ارتباط زي��ادی با روحيه فردی دارد. 

يک کارآفرين برای رش��د و پيش��رفت، بايد دارای چه خصوصيات 
شخصی و فردی باشد؟

پورمس�گری: کارآفري��ن ب��ه فردی گفته می ش��ود ک��ه رفتار 
کارآفرينانه داش��ته باشد. يکی از اين رفتارها، کنترل درونی است. 
يعن��ی اگ��ر کاری را انجام م��ی دهد، موفقيت يا شکس��تش را به 
خودش نس��بت می دهد نه به محي��ط اطرافش. يکی ديگر از اين 
موارد، تحمل ابهام است. يعنی پذيرفتن عدم قطعيت به عنوان جز 
جدانشدنی از فعاليت هايش. در اين خصوص الزم است کارآفرين 
دارای ق��درت تصمي��م گي��ری برنامه ريزی نش��ده باش��د. عامل 
ديگر، ميل به ريس��ک پذيری و ميل به پيش��رفت است. کارآفرين 
باخالقي��ت فردی اقدام به انواع نوآوری می نمايد که اين خود يک 
رفتار کارآفرينانه قلمداد می ش��ود که ممکن اس��ت به ايجاد يک 
ارزش جديد در توسعه يک محصول يا خدمت جديد منجرگردد.

دانشگاه ما: جدا از ويژگی های شخصيتی و درونِی يک کارآفرين 
که به عوامل زيادی مانند زندگی گذشته و يا محيط و شرايطی که 
در آن رشد کرده، بس��تگی دارد، کارآفرينی، به طور علمی دارای 

چه تعريفی است؟
پورمس�گری: کارآفرينی يک علم بين رشته ای است. متشکل از 
رشته های روانشناسی، مديريت و اقتصاد. اگر بخواهيم کارآفرينی 
را تعري��ف بکني��م، کارآفرينی يعن��ی ايجاد ارزش از راه تش��کيل 
مجموعه منحصر به فردی از منابع به منظور تشخيص فرصت های 
کارآفرينی و بهره برداری از آن فرصت ها. س��اختاری که يک فرد 
در آن قرار دارد، بس��يار مهم اس��ت. س��اختاری که يک فرد می 
خواهد در آن دس��ت به کارآفرينی بزند، بايد س��اختار کارآفرينانه 
باش��د، ساختاری که مش��وق خالقيت فردی باشد و به فرد خالق، 
فضای الزم را برای نوآوری بدهد. در اين ساختارها که ساختارهايی 
تخت هستند، ش��رايط برای انجام کار تيمی فراهم می شود. جدا 
از تعاريف علمی که گفته ش��د، کارآفرين��ی يک تعريف بومی نيز 
دارد. کارآفرينی يعنی بالفعل کردن اس��تعدادهای بالقوه در سطح 
فرد، گروه و س��ازمان. البته کارآفرينی صرفاً جنبه اقتصادی ندارد 
بلکه ارزش آفرينی، خود نيز عمل کارآفرينی محس��وب می شود. 
اگر يک اس��تاد دانشگاه يا يک پژوهشگر ايرانی بتواند در مجله ای 
تخصصی با ضريب تاثير باال که چاپ مقاله در آن بس��ادگی ميسر 
نيست با توجه به امکانات محدود کشورمان، مقاله چاپ نمايد، اين 
فرايند نيز به نوعی کارآفرينی اس��ت و اينکه يک کارمند دانشگاه 
بتواند عالوه بر کار تعريف ش��ده ی خ��ودش، کارهای ديگری در 
جهت کس��ب اهداف س��ازمان انجام دهد، عمل کارآفرينانه انجام 
داده اس��ت. الزم به ذکر است که کارآفرين ها يک عينکی دارند و 
ب��ا آن چيزهايی را می بينند که بقيه نمی توانند ببينند البته اين 

ديد تا حد زيادی قابل آموزش است.
دانش�گاه ما: اي��ن تفاوت در بينش افراد کارآفري��ن که آنها را از 

س��ايرين متمايز می کند، تا چه ميزان به گذشته و شرايط تربيتی 
آنها باز می گردد؟

پورمسگری: عمده کارآفرين های موفق، حدود 60 تا 70 درصد، 
دوران کودکی آرامی نداشته اند و گذشته سختی را سپری کردند 
يا در کنار پدرش��ان کار کردند يا مادرشان نان آور خانه بوده. اين 
افراد در دوران قبل از بلوغ مش��غول به کار ش��دند و طعم کسب و 

کار را چشيده اند.
دانش�گاه ما: بس��ياری از افراد، روحيه کارآفرين��ی بالقوه دارند، 
هوش هيجانی بااليی دارند، خالقيت و نوآوری زيادی دارند. اما در 
ساختارهايی قرار می گيرند که خالقيت بالقوه ی آنها، بالفعل نمی 
شود و سرکوب می شود. چگونه يک ساختار می تواند شرايطی را 
به وجود آورد ک��ه بتواند از خالقيت ها و نيروهای بالقوه افرادش، 
اس��تفاده کن��د و در عين حال بتواند خالقيت آنها را در مس��يری 

مناسب و هدفمند، پرورش دهد؟
پورمس�گری: اولين قدم برای رس��يدن به رفت��ار کارآفرينی در 
س��طح فردی، تغيير بينش است. وقتی بينش تغيير بکند، تبديل 
می ش��ود به نگرش و وقت��ی اين نگرش، تاکيد و تقويت بش��ود، 
تبديل می شود به رفتار کارآفرينانه. وقتی اين رفتار، تکرار بشود، 
آن ش��خص در ساختاری که فضای الزم در آن وجود دارد، دست 
ب��ه اقدامات کارآفرينان��ه می زند. بد نيس��ت در اينجا يک نقدی 
به س��اختار دولتی داش��ته باشم. در س��اختار دولتی ما، افراد يک 
س��ری وظايف مش��خص و از قبل تعريف شده دارند و ترجيح می 
دهند فعاليت بيش��تر از آن انجام ندهند زيرا بعداً مورد سوال واقع 
می ش��وند. در نتيجه اين ساختار باعث می شود کسی که روحيه 
کارآفرين��ی و خالقيت دارد، ي��اد بگيرد که به قول معروف، ديکته 
ننوش��ته، غلط ندارد و کاری انجام ندهد. ساختارهای فعلی باعث 
می شود که فرد اصطالحاً دچار عدم تجانس شناختی گردد يعنی 
آنچه در چارچوب فک��ری و باورهای کارآفرين وجود دارد و آنچه 
به واقع در محيطش وجود دارد دارای تجانس و همسانی نيست و 

اينجاست که فرد دچار سرخوردگی می شود.
دانش�گاه م�ا: کارآفرين��ی، صرف��اً در حوزه فعاليت ش��خصی و 
ش��رکت های خصوصی تعريف می شود يا به عنوان مثال يک نفر 

کارمند در يک اداره دولتی را نيز می توان کارآفرين تلقی کرد؟
پورمس�گری: ما اصطالحی داريم به نام »کارآفرين س��ازمانی«. 
به عنوان مثال، کارمندی که در کار، به س��رعت در سلسله مراتب 
سازمان متبوع پيشرفت می کند وعالوه بر منابع مشخص از منابع 
نامعين در جهت دس��ت يابی به اهداف سازمانی استفاده می کند، 

اين فرد يک »کارآفرين سازمانی« است. 
دانشگاه ما: چگونه می توان در دانشگاه، ساختارهای کارآفرينانه 

را به شکلی مناسب و خالقانه ايجاد کرد؟
پورمسگری: ما دو مس��ير برای کارآفرين شدن دانشگاه داريم. 

مس��ير اول دانشگاه هايی هستند که س��اختارهايی اصطالحاً 
خودجوش دارند. مثل دانشگاه های استنفورد، هاروارد و کمبريج. 
مس��ير دوم دانشگاه هايی هستند که ساختار اصلی آنها بر مبنای 
کارآفرينی طرح ريزی ش��ده، مثل دانشگاه ملی سنگاپور. ما برای 
شکل گيری اين س��اختارها چند دس��ته عوامل تاثيرگذار داريم. 
دس��ته اول، نهادهای داخل دانشگاهی مثل مرکز رشد، دفتر ثبت 
تکنولوژی، مرکز کارآفرينی. دس��ته دوم، نهادهای بيرون دانشگاه 
مانن��د VC ها يا س��رمايه گ��ذاری های مخاط��ره پذير. صندوق 
سرمايه رياس��ت جمهوری، صندوق مهر امام رضا )ع(، دفتر ثبت 
مالکيت های صنعتی. دس��ته سوم هم شبکه ها هستند. منظور از 
ش��بکه ها، بس��تر های ارتباطاتی اس��ت که اهميت بسياری برای 
کارآفري��ن دارد. چ��ون کارآفرين عالوه بر کانال های رس��می، از 
کانال های غير رس��می هم برای پيش��رفت اس��تفاده می کند. با 
اس��تفاده از اين ش��بکه ها، کارآفرين می تواند به منابع نامشخص 

هم دسترسی پيدا کند.
دانش�گاه ما: کارآفرينی در دانش��گاه های کشور ما در مقايسه با 

ساير کشورها چه جايگاهی دارد؟
پورمس�گری: دانش��گاه های ايالت متحده در اين حوزه در رتبه 
اول قرار دارند. متاس��فانه زنگ خطری که برای ما وجود دارد اين 
اس��ت که کش��ورهايی که از نظر ايدئولوژيک و مسائل سياسی در 
مقابل ما قرار دارند، در اين حوزه ها فعاليت گسترده ای دارند. به 
عنوان مثال در رژيم اش��غال گر قدس دانشگاه تل آويو، در حوزه 
ثبت اختراع، با دانش��گاه های کش��ور ما فاصله زي��ادی دارد. کره 

جنوبی نيز در اين حوزه در رتبه های باال قرار دارد.
دانشگاه ما: دليل پيشرفت اين کشورها در اين حوزه چيست؟

پورمس�گری: عامل اصلی، قدرت خطرپذيری اين کش��ورها در 
اين حوزه اس��ت. بگذاري��د واقعگرايانه به کارآفرين��ی نگاه کنيم. 
نرخ شکس��ت کارآفرين ها بسيار باالس��ت. ما نبايد اين موضوع را 
فراموش کنيم. اصلی ترين وظايف دانش��گاه ه��ای کارآفرين اين 
اس��ت که با کاهش خطرپذيری اين فرايند، رفت��ار کارآفرينانه را 
ايج��اد و آن را در عم��وم جامعه دانش��گاهی تبديل به يک هنجار 
کنند که باعث می شود روحيه کارآفرينی، تبديل به يک فرهنگ 

شود.
دانش�گاه ما: مس��ائل فرهنگی در حوزه کارآفرينی تا چه اندازه 

اهميت دارد؟
پورمس�گری: بحث های فرهنگی در اين حوزه بس��يار با اهميت 
است و يکی از شاخه های تحقيق و پژوهش که امروزه در بسياری 
از ژورنال ها و کنفرانس های بين المللی به آن پرداخته می شود، 

مبحث مربوط به فرهنگ کارآفرينی است.
دانش�گاه ما: فرهنگ سازی اين رفتار، چگونه در نهادهای علمی 

و جامعه ی ما ايجاد می شود؟
پورمس�گری: در ابتدا بايد بينش افراد تغيي��ر پيدا کند. افرادی 
که قدرت تاثير گذاری و نفوذ بااليی دارند يعنی اس��اتيد دانشگاه، 
م��ی توانند اين تغيير را ايجاد کنند. اگر اس��اتيد با رفتار و گفتار 
خ��ود، اين روحيه را در دانش��جويان نهادينه نمايند، خود به خود 
اين روحيه، تبديل به يک هنجار عمومی در دانش��گاه و در پی آن 

در جامعه خواهد شد.
دانش�گاه ما: می توان گفت کش��مکش اصلی در ش��رايط فعلی 
کش��ور م��ا مربوط ب��ه همين مس��ئله فرهنگ کارآفرينی اس��ت. 
وابس��تگی اقتص��اد ما به نفت و متاس��فانه خام فروش��ی نفت در 
دهه ه��ای اخير که يک س��نت غلط باق��ی مان��ده از دوران قبل 
از انقالب اس��المی اس��ت، باعث ش��ده که اقتصاد ما، يک اقتصاد 
دولتی باش��د و همين موضوع، به ش��کل گي��ری يک نگرش غلط 
در بي��ن عم��وم جامعه منجر ش��ده. اين نگرش که ي��ک نفر بايد 
تالش کند تا در يک ارگان يا نهاد دولتی اس��تخدام شود و از آنجا 
ارت��زاق کند تا بتواند در آرامش زندگ��ی خود را بگذراند. از طرف 
ديگر س��اختارهای دولتی ما نيز نقش تعيين کننده دارد. يکی از 
مش��کالت ساختاری دولتی ما، داشتن روحيه ی اجرايی و عملگرا 
و تفکر اجرای برنامه های زودبازده در مديريت دولتی ماس��ت. اين 
روحيه نيز با روحيه کارآفرينی همخوانی ندارد. فعاليت های حوزه 
کارآفرينی بعد از چندين س��ال با موفقيت روبرو می شوند. عامل 

اصلی در شکل گيری اين مسائل را چه می دانيد؟
پورمس�گری: يک تفکر رايجی که در بين مردم جامعه ما وجود 
دارد اين اس��ت والدين، فرزندانشان را به ارتزاق از منبع اقتصادی 
دولت تش��ويق می کنند و به ط��ور مصطلح از آن به عنوان وجود 
ي��ک »آب باريکه« نام می برند. ترويج اين تفکر بس��يار خطرناک 
اس��ت زيرا باعث می شود روح کارآفرينی در افراد نوجوان و جوان 
از بين برود. يکی از اين داليل برمی گردد به دوران تاريخی معاصر 
در زمان جنگ جهانی که گذشتگان ما در شرايط سختی و قحطی 
زندگ��ی کرده بودند و اين باور بين آنها توس��عه پيدا کرد که الزم 
اس��ت ما به جايی وصل باش��يم که خيالمان از وجود حداقل های 
مالی راحت باش��د. البته اين عامل، يک عامل بيرونی است. عامل 

درونِی سرکوبگر، مقاومت در برابر تغيير است. 
دانشگاه ما: با اين اوصاف، عامل اصلی برای شکل گيری ساختار 

مناسب کارآفرينی چيست؟ 
پورمس�گری: مطمئناً عامل اصلی، »احس��اس نياز« است. مقام 
معظم رهبری هم فرمودند. ما متاس��فانه داريم مثل بچه پولدارها 
زندگ��ی می کنيم. ما متاس��فانه اقتصاد متکی ب��ه نفت داريم که 
باع��ث ايجاد يک لَختی، به خصوص در اداره نظام دولتِی ما ش��ده 
است. اين بازمی گردد به عدم کارآفرينی در سطح سازمان و عدم 
تولي��د مبتنی بر نياز. در کش��ورهايی که در اين حوزه پيش��رفت 
ک��رده اند، گروه هايی وج��ود دارد که برای س��ال های آينده ی 
کشورش��ان، نيازهای کش��ور را تعريف می کنند و با توجه به اين 
نيازها دس��ت به اقداماتی مبتکرانه م��ی زنند که منجر به رفع آن 
نيازها در حوزه های مختلف ميش��ود. تفاوت ما در همين اس��ت. 
مشکل ديگر اين است که ما متاسفانه سيستم نداريم. من در يک 
س��الی که در اداره امور خوابگاه ها فعاليت می کردم، تمام تالشم 
را کردم تا در آنجا يک سيس��تم يکپارچه و منظم ايجاد کنم. راه 
اندازی سيستم منظم، در تمام کشورهای در حال توسعه ضروری 
اس��ت. ضعف ديگر حوزه اجرای قانون اس��ت. متاسفانه قوانين نيز 
به ش��کلی تفسير می شود که انجام برخی امور، در يک چرخه ی 
تکرار شونده می افتد که منجر به فرسايش و به حاشيه رانده شدن 
بس��ياری از کارهای خالقانه و کارآفرينانه می شود. البته منظورم 
قوانين حاکم بر فضای کس��ب و کار اس��ت. متاسفانه کشور ما بر 
  Doing Businessاس��اس آمارهای کس��ب و کار در دو پايگاه
وGEM رتبه مناس��بی ندارد. يکی از اين ش��اخص ها زمان اخذ 

مجوزهای قانونی برای راه اندازی کسب و کار جديد است.
دانشگاه ما: نقش رسانه ها و برنامه های نمايشی در ايجاد روحيه 
کارآفرينی و افزايش اعتماد به نفس در جامعه برای ش��کل گيری 

رفتار کارآفرينی چيست؟
پورمس�گری: عصر حاضر، عصر رس��انه اس��ت. کسی که قدرت 
رسانه های يک جامعه را در دست داشته باشد، طرز فکر جامعه را 
نيز در اختيار دارد. رسانه ها می توانند تاثير مثبت، منفی يا خنثی 
داش��ته باشند. در کش��ور ما وجود راديوی اقتصاد و شبکه بازار در 
فضای کسب و کار تاثير مثبتی گذاشته است. برنامه های نمايشی 
هم می تواند همبس��تگی کاملی با مس��ائل مرب��وط به کارآفرينی 
داش��ته باش��د. يکی از مباحث در حوزه کارآفرينی، مبحث الگوی 
نقش اس��ت. آنتون��ی رابينز در کتاب »قدرت بيک��ران« می گويد 
وقتی م��ی خواهی يک مس��ير را طی کنی، از فرايند مدلس��ازی 
اس��تفاده کن، يعنی افراد موفق را انتخ��اب و مانند آنها رفتار کن. 
اگر ما در مس��ائل مربوط به الگوی نقش بتوانيم افرادی را که اين 
مسير را رفته اند، معرفی و برجسته سازی کنيم، گام های مثبتی 
برخواهيم داش��ت، اين به اين معناس��ت که رفتار کارآفرينی قابل 
آموزش است. اما نه با حرف، بلکه با عمل. به قول فردوسی، دوصد 
گفته چون نيم کردار نيس��ت. م��ا بايد بتوانيم الگوس��ازی کنيم. 
در کش��ور ما افراد زيادی هس��تند که می توانند به عنوان الگوی 

کارآفرينی مطرح شوند.
دانش�گاه ما: بازگرديم به مرکز کارآفرينی دانشگاه علم و صنعت. 
بس��ياری از دانش��جويان، هن��گام ورود به دانش��گاه، ي��ا به دليل 
فشارهای مدرسه و جهت دهی سيستم آموزشی مدارس، دائماً در 
حال خواندن درس های مدرس��ه بوده اند و يا در شهرستان های 
ديگر، فضايی برای بهره برداری از خالقيت های علمی شان، وجود 
نداش��ته است. مرکز کارآفرينی دانش��گاه تا چه اندازه دانشجويان 
ورودی جديد دانشگاه را با مفهوم کارآفرينی و روش های پردازش 
ايده های کارآفرينی آش��نا می کند و خالقيت آنها را جهت دهی 

می کند؟
پورمسگری: متاسفانه ما در اردوی معارفه دانشگاه حضور نداريم. 
اما به عنوان مثال دانش��گاه ش��ريف دفترچ��ه ای را تدوين کرده 
اس��ت ک��ه در اردوی معارفه در اختيار دانش��جويان قرار می دهد 
و در همي��ن اردوی معارفه، فضايی را برای دانش��جويان به وجود 
می آورد که دانش��جويان تازه وارد به دانش��گاه، در کنار ارزش ها 
و شاخص های علمی، با ش��اخص های کارآفرينی نيز آشنا شوند. 
متاس��فانه اصاًل در اين سال ها، مرکز کارآفرينی فرصت حضور در 
اردوی معارفه را نداش��ته است. چيزی که االن در مرکز کارآفرينی 
وجود دارد، مس��ائل مربوط به حوزه آموزش��ی اس��ت. با توجه به 
کمبود امکانات، ما توانس��تيم کارهای مح��دودی انجام دهيم. به 
عنوان مثال س��ال گذشته ما توانستيم يک نمايشگاه توسعه کار و 
فناوری برگزار کنيم. امسال هم توانستيم همزمان با چهار دانشگاه 

ديگر برنامه »استارت آپ ويکند« را برگزار کنيم.
دانشگاه ما: در مورد اين برنامه که در اواخر اسفند ماه برگزار شد 

بيشتر توضيح بدهيد.
پورمس�گری: اين برنامه، يک برنامه بين المللی اس��ت که افراد 
مبتکر، اعم از برنامه نويس��ان، مديران تجاری، بازارياب ها گرد هم 
می آيند و در س��ه روز متوالی ايده های خود را با يکديگر مطرح 
می کنند و به گروه هايی تقس��يم می ش��وند تا هر گروه، ايده ای 
را اجرا کند. در اين برنامه در ميان شرکت کنندگان انرژی و شور 
زيادی وجود داش��ت که همه ناش��ی از خالقي��ت و ابتکار فراوان 

جوان های خالق بود.

دانش�گاه ما: يکی از انتقادهايی که به اين برنامه می ش��ود، 
اين است که عده ای معتقدند معرفی ايده جوانان کشور ما در اين 
برنامه ها باعث می ش��ود که اين ايده ها توس��ط کشورهای ديگر 

کاربردی شود.
پورمس�گری: اين نکته قابل اهميتی است. ايده های افرادی که 
در اين برنامه شرکت کرده بودند، به سرعت گزارش می شد. يکی 
از گزارش��گران شبکه های خبری فرانس��وی در اين برنامه حضور 
داش��ت که تمام ايده ها را بررسی و گزارش می کرد. اين کشورها 
عاشق چشم و ابروی ما نيستند که بيايند و اين برنامه را در کشور 
ما برگزار کنند اما نکته قابل توجه اين اس��ت که ما بايد بتوانيم از 
اين استعدادهای بالقوه موجود در کشورمان، در فضای کارآفرينی 

خودمان استفاده کنيم.
دانشگاه ما: در حوزه ترويج و آموزش چه برنامه هايی داريد؟ 

پورمسگری: در اين حوزه، کتابی تاليف کرديم به نام »مقدمه ای 
بر کارآفرينی دانش��جويی«. اين کتاب حاصل 10 سال فعاليت ما 
در دانشگاه و ارتباط گسترده ما با دانشجويان در حوزه کارآفرينی 
اس��ت. س��عی ما بر اين اس��ت که اي��ن کتاب در دس��ترس همه 
دانش��جويان علم و صنعت قرار بگيرد. هم اکنون در کشور بالغ بر 
پانصد جلد کتاب فارس��ی در حوزه کارآفرينی داريم. برنامه ی ما 
اين اس��ت که بتوانيم کتابخانه ای شامل مجموعه اين کتب ايجاد 

کنيم تا به راحتی در دسترس دانشجويان قرار بگيرد.
دانش�گاه م�ا: در کنار اي��ن فعاليت ها، مرک��ز کارآفرينی تا چه 
ان��دازه در برگزاری کارگاه ها و س��مينارهای متع��دد و منظم در 
زمينه کارآفرينی برای آش��نايی دانشجويان با اين مفهوم و معرفی 

کارآفرينان برتر فعال بوده است؟
پورمس�گری: زمانی ک��ه مرکز را در س��ال 89 تحويل گرفتيم، 
در س��ال اول موفق ش��ديم تعداد زيادی از اين قبيل برنامه ها را 
برگزار کنيم. برای اين منظور حتی اس��اتيد بين المللی را آورديم 
اما متاس��فانه به دليل عدم اس��تقبال دانشجويان و همچنين عدم 
دسترس��ی به بودجه کافی، اين برنامه ها آن طور که برنامه ريزی 
ش��ده بود، اجرا نش��د. اما به زودی برنامه آموزش��ی مدونی برای 

برگزاری کارگاه ها و سمينارها در اين زمينه ارائه خواهيم داد.
دانشگاه ما: بيشترين مشکالت جاری مرکز کارآفرينی مربوط به 

چه مسائلی است؟
پورمس�گری: يکی از مش��کالتی که داريم اين اس��ت که بعد از 
گذشت 4 س��ال از ابالغ آيين نامه جديد کارآفرينی، هنوز کميته 
کارآفرينی دانش��گاه تش��کيل نشده است. مش��کالت مالی که از 
مشکالت هميشگی ماس��ت را هم بايد اضافه کنيم. برنامه توسعه 
کارآفرينی مرکز، تدوين ش��ده اما سيستمی برای اجرای آن وجود 
ندارد. م��ا خواهان حمايت مالی و معنوی مديران عالی دانش��گاه 
هستيم. مشکل ديگری که وجود دارد، مشارکت دانشجويان است. 
شايد عمده دليل آن هم فاصله ای باشد که ما با دانشگاه داريم. 

دانش�گاه ما: با توجه به اين مس��ائل، چه برنامه بلند مدتی برای 
مرکز کارآفرينی داريد؟ 

پورمس�گری: برنامه هايی با توجه به اس��ناد باالدستی دانشگاه 
و معاونت پژوهش��ی توس��ط جناب دکتر کاکايی تدوين گرديده و 
اميدوار هس��تيم با نظر مثبت معاونت جناب آقای دکتر دوايی که 
خود ايش��ان از صاحب نظران حوزه کارآفرينی هستند بتوانيم اين 
برنامه را اجرا نماييم که دانش��جويان دانشگاه علم و صنعت، عالوه 
ب��ر آموزش دروس کل��ی، با آموزش های عموم��ی و تخصصی در 
زمينه کس��ب و کار نيز آشنا شوند. اجرای اين برنامه ها باعث می 
ش��ود که دانشجويان علم وصنعت، از دانشجويان ديگر دانشگاه ها، 
متمايز ش��وند و دارای نوعی مزيت رقابتی در خويش��تن کاری يا 

حتی استخدام گردند.
دانش�گاه م�ا: چه توصي��ه ای برای دانش��جويان عالق��ه مند به 

کارآفرينی داريد؟
پورمسگری: يک توصيه برای همه دانشجويان دارم. اينکه برنامه 
توس��عه فردی ش��ان را در ه��ر مقطعی که قرار دارند، بنويس��ند. 
همچني��ن در دوران تحصيل، عالوه بر درس خواندن، مهارت های 
کسب و کار را نيز کسب کنند. ما به طور منظم روی سايت مرکز 
کارآفرينی که رتبه دوم فعال ترين س��ايت های مراکز کارآفرينی 
اس��ت، مطالبی قرار می دهيم که در اختيار مخاطبان قرار دارد و 

می تواند برای دانشجويان مفيد باشد.
دانشگاه ما: و حرف پايانی.

پورمسگری: دانش��گاه ما ظرفيت های بسيار بيشتری نسبت به 
وضعيت کنونی دارد. البته اين بر کس��ی پوشيده نيست اما اينکه 
چط��ور اين ظرفيت ها مورد اس��تفاده قرار بگي��رد، هنری فراتر از 
مديريت يعنی هنر رهبری می طلبد. از مسئولين محترم دانشگاه 
تقاضا دارم نس��بت به استفاده از خرد جمعی و تبديل آن به اراده 
جمعی برای رس��يدن به دانش��گاه کارآفرين اهتمام جدی داشته 
باش��ند، چراکه يکی از بزرگترين چال��ش های امروز نظام مقدس 
جمهوری اس��المی، اش��تغال فارغ التحصيالن دانشگاهی است. از 
شما هم بخاطر حسن حضورتان در مرکز کارآفرينی تشکر می کنم.

باید رفتار کارآفرینی را فرهنگ سازی کنیم       گفت وگو با مهندس مجید پورمسگری
خيابان فرجام، نرس��يده به چهارراه خاور، خيابان ش��هيد حس��ينعلی، پالک 9، ساختمان مرکز رش��د دانشگاه علم وصنعت. از 
دانشگاه تا دفتر مرکز کارآفرينی که در ساختمان مرکز رشد قرار دارد، حدود ده دقيقه فاصله زمانی است. اين فاصله را در يک 
ظهر آفتابی طی می کنم تا به محلی که قرار است با مهندس مجيد پورمسگری از مسئولين حوزه کارآفرينی دانشگاه، در دفتر 
مرکز کارآفرينی گفت و گو کنم، برس��م. بار اول بود که به مرکز کارآفرينی دانش��گاه می رفتم. جلوی درب بزرگ ساختمان که 
رسيدم، دبستانی تازه تعطيل شده بود و پسر بچه ها، با انرژی فراواِن باقی مانده از يک روز درسی، در کوچه و خيابان مشغول 
بازی و هياهو بودند. مادرها در يک طرف منتظر فرزندانش��ان و پس��رها در گوش��ه ای ديگر مشغول بازی. وقتی وارد ساختمان 
ش��دم و در راهرو حرکت می کردم، به ياد دوران مدرس��ه افتادم. دورانی که پر بود از خالقيت و انرژی. سرش��ار بود از ميل به 
نقش آفرينی اجتماعی. جايی خوانده بودم که بزرگترها اگر قرار باش��د تنها يک چيز از کودکان ياد بگيرند، اين اس��ت که هيچ 
گاه بيکار نباشند و همواره خود را به اموری مهم مشغول کنند. کودکان اين ويژگی را دارند. هميشه خود را مشغول می کنند و 
ديگران را از اهميت کاری که مشغول انجام آن هستند، مطلع می کنند. بزرگترها را با روياهايی که در مورد آينده در سر دارند، 
آشنا می کنند. سوالی که ذهنم را مشغول کرده بود، اين بود که چرا اکثر بزرگترها به جای کنترل دائمی فرزندانشان و نگرانی 
از بابت فعاليت های زياد کودکان که به دليل هوش هيجانی و حرکتی باالی آن هاس��ت، به دنبال ايجاد مس��يری برای ش��کل 
دهی مناسب خالقيت های بچه ها در مسيری که منجر به تخليه مناسب انرژی آن ها برای فعاليت اجتماعی بشود، نيستند؟

در اي��ن فکره��ا بودم که به دفتر مرکز کارآفرينی رس��يدم. بابت تاخي��ر، عذرخواهی کردم. علت تاخيرم حضور در جش��نواره 
مطبوعات دانشگاهی بود که همان روز در دانشگاه عالمه طباطبايی برگزار می شد. مهندس پورمسگری را از چند سال گذشته 
و زمانی که در اداره خوابگاه ها فعاليت می کرد، می ش��ناختم و از همان زمان، ش��اهد دغدغه های ايشان در حوزه کارآفرينی 
بودم. فرصتی ايجاد شده بود تا در دفتر مرکز کارآفرينی، گفت و گويی درباره فعاليت های اين مرکز و وضعيت کلی کارآفرينی 

مسعود غزنچايیدر کشورمان داشته باشيم.
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 Experiential( استارتاپ ويکند يک رويداد آموزشی-تجربی
Education( در سراس��ر دنياس��ت ک��ه در 3 روز متوال��ی 
)در انته��ای هفت��ه( برگزار می گ��ردد. در اين برنامه ش��رکت 
کنن��دگان پ��ر انگي��زه ای ش��امل برنام��ه نويس��ان، مدي��ران 
تجاری، عاش��قان اس��تارتاپ، بازارياب ها و طراح��ان گرافيک 
گ��رد هم م��ی آيند تا طی 54 س��اعت ايده هايش��ان را مطرح 
کنند، گروه تش��کيل بدهن��د و هر گروه اي��ده ای را اجرا کند.

رويداد اس��تارتاپ ويکند برای اولين بار در کش��ور، در شهريور 
1391 در ش��هر تهران برگزار گرديد و اکنون توس��ط مشتاقان 
و داوطلب��ان در ش��هرهای مختلف کش��ور برگزار م��ی گردد.

گزارش برگزاری رقابت های
 Start Up Weekend 

در دانشگاه علم و صنعت ایران

اين رويداد از تاريخ 20 اس��فند ماه 1393 در دانش��کده 
مهندس��ی صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران همزمان با 
4 دانش��گاه تهران، صنعتی ش��ريف ، امير کبير و شهيد 

بهشتی شروع به کار کرد.
س��خنران اين مراسم دکتر علی اکبر جاللی، عضو هيأت 
علمی دانش��گاه علم و صنعت و حسين مزروعی نماينده 
جهاني Start Up Weekend بودند. در ابتدا شرکت 
کنن��دگان ايده پرداز، هرکدام در يک دقيقه ايده خود را 
اع��الم کرده و بع��د از آن رأی گيری در خصوص ايده ها 
انجام ش��ده و 10 تيم با تعداد رأی بيش��تر اعالم ش��د. 
س��پس شرکت کنندگان برای تشکيل تيم به سالن رفته 
و 10 گروه تشکيل دادند و در خصوص طرح ايده هايشان 

صحبت کردند.
در ادامه روز پنج شنبه 21 اسفند ماه شرکت کنندگان از 
ساعت 8 صبح در محل دانشکده صنايع حضور داشتند. 
بع��د از ص��رف صبحانه به کارگاه آموزش��ی رفته و مدل 
کسب و کار و انجام کار گروهی را توسط يکی از مربيان 

آموزش ديدند.
بعد از کارگاه آموزش��ی تيم ه��ا به ادامه فعاليت خود در 
کالس ه��ا ادامه داده و تا س��اعت 10 ش��ب به کارهای 

تيمی پرداختند.
روز جمع��ه 22 اس��فند م��اه س��اعت 8 صبح ش��رکت 
کنندگان در محل رويداد حضور داشتند و بعد از کارگاه 
آموزش��ی free to play، خود را برای ارائه بعد از ظهر 
آماده کردند. تيم های انتخاب شده به فعاليت های بازی 
س��ازی ادامه داده و نهايتاً در س��اعت 16 اقدام به جمع 

بندی پروژه های خود نموده و برای ارائه آماده شدند.

س��اعت 17 در آمفی تئاتر ش��هيد بهرامی بعد از تالوت 
آي��ات کالم اهلل مجي��د و پخش س��رود مل��ی جمهوری 
اس��المی ايران برنامه اختتاميه آغاز شد. در آغاز مراسم 
اختتاميه دکتر کالنتر، معاون آموزش��ی دانش��گاه علم و 
صنعت ايران، در س��خنانی از ضرورت و اهميت مس��ائل 
کارآفرينی به عنوان پشتوانه ای قوی برای بخش آموزش 
کش��ور ياد ک��رد و بر اش��باع حوزه آم��وزش و ضرورت 
پرداختن به حوزه های فناوری و ايجاد کس��ب و کارهای 
دان��ش بنيان و همچنين خروج از فاز صرف آموزش��ی و 
پژوهش��ی و ورود به حوزه تجاری س��ازی فناوری تاکيد 

کرد.
در بخش ديگری از اين مراسم و بعد از ارائه تيم ها، دکتر 
دوايی، معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه علم و صنعت 
ايران به شرکت کنندگان و برگزارکنندگان به نمايندگی 
از ط��رف دانش��گاه خير مق��دم گفت و در س��خنانی به 
اهمي��ت حوزه فناوری و ش��اخص های توس��عه يافتگی 
کش��ورهای پيشرفته اش��اره نمود. دکتر دوايی در ادامه 
ب��ه اهميت برگزاری رقابت های کارآفرينانه به منظور پر 
کردن فاصله ی کش��ورمان در حوزه فناوری تاکيد کرد. 
وی در پايان صحبت های خود به اقدامات صورت گرفته 
در دانش��گاه علم و صنعت در ح��وزه کارآفرينی از جمله 
احداث فن راه برای توس��عه محص��والت جديد و نمونه 
س��ازی سريع اش��اره کرد و گفت: خوش��بختانه ظرفيت 
دانش��گاه علم و صنعت برای تجاری س��ازی محصوالت 

فناورانه بسيار مثبت است.
در ادامه اين برنامه و پس از ارائه تيم ها، داوران به مدت 
30 دقيقه برای ارزيابی ايده ها به مشورت نشستند و در 

نهايت 3 تيم برتر از بين اين افراد انتخاب شدند.
گفتنی اس��ت، تيم نخس��ت اين رقابت ها شانس حضور 
در کنفران��س پل برلين را خواهد داش��ت. به اين صورت 
که تيم اول هر »اس��تارت آپ ويکند« 3 روز فرصت دارد 
ت��ا يک ويدئ��وی 3 دقيق��ه ای درباره تيم، اي��ده و مدل 
درآمدی ش��ان آم��اده کند. از اين 7 تي��م برنده، يک نفر 
نماين��ده با حمايت مالی کام��ل )هواپيما، اقامت و بليت 
ش��رکت در روي��داد( می تواند در روي��داد iBridge در 
برلين ش��رکت کند. اين رويداد ش��امل 3 روز کنفرانس 
و 3 روز ديگ��ر تور بازدي��دي » Start Up«های موفق 

آلمانی خواهد بود.
در پايان اين برنامه، ايده های برتر به ترتيب زير انتخاب 

گرديد:
 karex رتبه اول: ايده شماره هشت با نام اکو چرخش به
رتبه دوم: ايده ش��ماره چهار ب��ا نام ماجراجو چرخش به 

 Flutz
رتبه س��وم: ايده شماره يک با نام Linesouls چرخش 

Doodle به
در پايان اختتاميه با حضور دکتر جاللی عضو هيئت علمی 
دانشکده برق، دکتر مينايی، عضو هيئت علمی دانشکده 
مهندسی کامپيوتر، مهندس حسن کريمی قدوسی قائم 
مقام بنياد بازی های رايانه ای و مهندس پورمس��گری از 
حوزه کارآفرينی از همه ش��رکت کنندگان تقدير ش��د و 
گواهينامه شرکت در Start Up Weekend دانشگاه 

علم و صنعت به شرکت کنندگان اهدا شد.
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در کش��ورهايی ک��ه کارآفرين��ی و اقتصاد متکی به دان��ش علمی با 
رويکرد خصوصی س��ازی، اهميت بس��يار بااليی دارد، فرهنگ سازی 
در اي��ن زمينه در کنار حمايت های قانونی و مالی، بس��يار تاثيرگذار 
است. به عنوان مثال در کشور امريکا که در زمينه کارآفرينی مبتنی 
بر دانش، در رتبه اول قرار دارد و س��ال هاس��ت که غول های بزرگی 
همچون بيل گيتس و استيو جابز در زمينه علوم کامپيوتر و فناوری 
اطالعات، س��همی اساس��ی در اقتصاد اين کشور کس��ب کرده اند و 
حتی در س��اير کش��ورها نيز تاثير فراوانی ب��ر فعاليت های اقتصادی 
و کارآفرينی مبتنی بر دانش گذاش��ته ان��د و امروزه به عنوان الگوی 

مناسبی برای کارآفرينان معرفی می شوند.
در مورد فرهنگ سازی، رسانه های تصويری و به خصوص برنامه های 
نمايش��ی، فيلم ها و سريال ها، نقش اصلی را ايفا می کنند. بسياری 
از فيل��م های انيميش��ن توليد ش��ده در امريکا در مورد سرگذش��ت 
کاراکترهايی اس��ت که در سنين کم، با استفاده از خالقيت و اعتماد 
به نفس و همچنين دانش های نوين، دست به توليد محصوالتی می 
زنند که هم برای خودش��ان و هم ساير افراد جامعه از اهميت بااليی 
برخوردار اس��ت. اين فرهنگ سازی اگرچه از يک سو، بازتاب دهنده 
فضايی اس��ت که برای يک انس��ان خالق و مبتکر م��ی تواند وجود 
داش��ته باش��د، اما از س��وی ديگر کارکردی تربيتی دارد. رسانه های 
فرهنگی  و فيلم ها و س��ريال ها تاثير شگرفی بر ناخودآگاه مخاطب 
ه��دف خود دارد و می تواند ب��ه او آموزش بدهد. يکی از برنامه های 
تلويزيون��ی که اخيراً مورد توجه تماش��اچيان و منتقدين قرار گرفته 
و ب��ه طور ويژه ب��ه کارآفرينی و ابتکارات علم��ی جوانان می پردازد، 

سريالی است به نام Silicon Valley )دره سيليکون(
Silicon Valley )دره س��يليکون( نام يک مجموعه کمدی اس��ت 
 HBO که س��ال گذش��ته فصل اول آن در هشت قس��مت از شبکه
پخش ش��د و نمايش فصل دوم آن از اين ش��بکه نيز به تازگی شروع 

شده است.
شبکه HBO از شبکه های تلويزيونی کابلی امريکا است که با پخش 
 Game of Thrones س��ريال های مه��م و پرطرفداری همچ��ون
)ب��ازی ت��اج و تخ��ت( و True Detective )کاراگاه واقع��ی( در 
س��ال های اخير، چشمان زيادی از مش��تاقان سريال های تلويزيونی 

در سراسر جهان را به خود جذب کرده است.
نام س��ريال دره س��يليکون از نام واقعی و مع��روف محلی به همين 
نام گرفته ش��ده اس��ت. دره س��يليکون، نام منطقه ای در حدود 70 
کيلومتری جنوب ش��رقی سانفرانسيس��کو در ايالت کاليفرنيا اس��ت. 
شهرت اين منطقه به دليل قرار داشتن بسياری از شرکت های مطرح 
انفورماتيک جهان در اين منطقه اس��ت. از جمله شرکت های بزرگی 
که در اين منطقه واقع هستند می توان به شرکت های مايکروسافت، 
اپل، گوگل، ياهو، اچ پی، ايس��وس، سان ديسک،  اينتل، ای ام دی و 
اوراکل اش��اره کرد. قرار گرفتن نام اين ش��رکت ها به خوبی، اهميت 
نقش آفرينی اين منطقه را در مناسبات اقتصادی امريکا و دنيا اثبات 
می کند. در ادامه به معرفی اين س��ريال و بررس��ی ويژگی های آن 

می پردازيم.

با تماش��ای پوستر سريال، در همان لحظه اول ياد استيو 
جابز می افتيم. مردی که الگوی بس��ياری از جوانان دنيا 
در زمين��ه کارآفرينی و به ويژه علوم کامپيوتر محس��وب 
می ش��ود. کتاب زندگی نامه اس��تيو جابز در بسياری از 
کش��ورها از جمله کش��ور خودمان، ج��زء کتاب های پر 
فروش اس��ت. با گذر از پياده رو های خيابان انقالب بعيد 
اس��ت چشمتان به جلد کتاب زندگی نامه استيو جابز در 
فروش��گاه های کتاب نيفتد. تصوي��ر روی جلد، يک مرد 
عينکی با ريش س��فيد را به نمايش گذاشته که بلوز يقه 
اس��کی مشکی به تن دارد و با جديت همراه با اعتماد به 
نفس به مخاطب نگاه می کند و دستش را روی چانه اش 
گذاش��ته است. تصويری که نش��ان دهنده زندگی مردی 
مبتکر اس��ت. مديری که ريس��ک پذيری بااليی داشت و 
عقيده اش را اين چنين ش��رح می داد: "انس��ان، وظيفه 
تو اين اس��ت که دنيا را جای بهت��ری برای زندگی ديگر 

مردمان کنی."
 حال به تصوير پوستر س��ريال نگاه کنيم. پنج جوان که 
دقيقا با همان لباس، با همان نگاه، با همان ژس��ِت دست 
روی چانه و البته کمی هم ته ريش، به ما نگاه می کنند. 
اي��ن تصوي��ر به اين معناس��ت که اين پنج نف��ر نماينده 
تم��ام جوان هايی هس��تند که می خواهند اس��تيو جابز 
زمان خودش��ان باش��ند.  نماينده ج��وان هايی که کتاب 
های او را خوانده اند و فيلم هايش را تماش��ا کرده اند و 
بعضی هايشان حتی جمالت او را حفظ هستند. اين پنج 
نفر در تصوير، در وضعيتی روی دو خط مورب ايس��تاده 
اند. دو خط مورب که در نقطه ای که ريچارد، ش��خصيت 
اصلی س��ريال روی آن ايس��تاده، به هم می رسد. اگر در 
تصوير، به نفر ايس��تاده در سمت چپ دقت کنيم، چهره 
ای را م��ی بينيم ک��ه تفاوت زيادی با س��ايرين دارد. او، 
دينش، کاراکتری است که نقش يک دانشجوی پاکستانی 
مهاجر را در سريال ايفا می کند. ديگر اين سال ها حضور 
جوان های آسيايی و بيش از همه هندی ها و ايرانی ها در 
دانش��گاه های امريکا و شرکت های کامپيوتری آن، زياد 
شده که خالقان اين سريال نيز، حضور اين جوان آسيايی 
را ب��ه عنوان يکی از 5 کاراکت��ر اصلی در نظر گرفته اند. 
البته دينش به خنگی و بالهت کاراکتر راجش کوتراپالی 
در سريال تئوری بيگ بنگ نيست. راجش در آن سريال 
نماينده تمام آس��يايی ها و به خصوص هندی هايی است 
که صاحب ثروت بادآوردهای )مثل منابع طبيعی و معادن 
زمينی( هس��تند و بيشتر برای رسيدن به آزادی هايی که 
در کشورش��ان ممنوع اس��ت به امريکا آمده اند و از يک 
ط��رف به فرهن��گ اجتماعی امريکا ضربه م��ی زنند و از 
طرف ديگر سال هاست باعث عقب ماندگی پيشرفت های 

موثر در زمينه های علمی امريکا شده اند.
به پوستر که دقت کنيم، می بينيم که کاراکتر پاکستانی، 
دينش، تنها کس��ی است که بر خالف سايرين، به ما نگاه 
نمی کند. نگاهش متوجه چيز ديگری است و آن اعتماد 
به نفس��ی که در سايرين هست، در او نيست. او به عنوان 
ي��ک غيرامريکايی، در هر حال اگر زير چتر مديريت يک 
امريکايی )ريچارد( هم باشد، باز فکرش در جای ديگری 
اس��ت و نمی توانند مثل تصوير اصلی اس��تيو جابز، به ما 
ن��گاه کند. پس او هر کاری بکند، باز هم بدل به نس��خه 
بدلی اس��تيو جابز خواهد ش��د. خالقان اين اثر، حتی در 
پوس��تر هم تکلي��ف حاکميت س��رمايه داری امريکا را با 

مخاطب جهان سومی روشن کرده اند.
ش��کل ايس��تايی اين پنج نفر در تصوير، ياد آور ش��کل 
مثلث يا بهتر بگوييم، هرم اس��ت. هرم، ش��کلی است که 
برای مديريت اين گروه انتخاب ش��ده است و بسياری از 
شرکت های موفق دنيا با ساختار شبکه ای آن فعاليت می 
کنند. مديريتی که طی آن يک مدير بزرگتر، وظايف خود 
را بين چندين مدير تقس��يم می کند. اين شکل ايستايی 
نمايانگر اين نکته اس��ت که مديريت در کارآفرينی حرف 
اول را م��ی زند. مبتکر، وقتی کارآفرين اس��ت که بتواند 
مديريت کند. و مس��ئله اصلی و درام س��ريال نيز، همين 
موضوع است: تصميمات تعيين کننده ای که ريچارد بايد 

به عنوان يک مديِر مبتکر بگيرد. 

اين س��ريال اما در کنار ش��خصيت پردازی مناسب، داستان جذاب و 
لحظ��ه های کميک و خن��ده آور فراوانی که در موقعيت های مختلف 
زندگی گروه جوانان امريکايی ترس��يم کرده است، حاوی نکات بسيار 
مهمی در حوزه کارآفرينی اس��ت که در ادامه به چند مورد آن اشاره 

می کنيم.
1: در مدیریت یک کسب وکار، محصول همه چیز نیست

ريچارد در مرکز رشد کوچکی زندگی می کند و در کنار آن برای يک 
ش��رکت بزرگ هم کار می کند. ريچارد نرم افزار خود را به رفقايش در 
ش��رکت نش��ان می دهد و از ديد آن ها ايده جالبی به نظر می رسد. اما 
هيچ کس نمی پرسد: »يک نفر ممکن است چقدر برای اين حاضر باشد 
پول بدهد؟« چه برس��د به اين که حرفی از برنامه ريزی پروژه و تحليل 

هزينه زده شود.
با راهنمايی صاحب مرکز رش��د، ريچارد به دنبال تأمين مالی می رود 
و موف��ق ه��م می ش��ود. او 200 ه��زار دالر برای ش��روع کار دريافت 
می کن��د. اين پ��ول فقط به قدری اس��ت که او به اين باور برس��د که 
کس��ب وکاری دارد، اما بالفاصله درمی يابد که واقعاً اين گونه نيست؛ او 
حتی نمی تواند چک س��رمايه گزارش را بدون ثبت يک شرکت و يک 

حساب بانکی برداشت کند.
2: اهمیت انتخاب یک چشم انداز مناسب

وجود يک چشم انداز مناسب برای يک کارآفرين اهميت بااليی دارد. 
يک مدير کارآفرين اگر چش��م اندازی برای برنامه بلند مدت مجموعه 
خود نداش��ته باش��د و از توانايی الزم برای انتقال اين چش��م انداز به 
س��ايرين برخوردار نباشد، در ايجاد يک مديريت مناسب در مجموعه، 
دچار مشکل می شود. يک مدير در ارائه يک چشم انداز مناسب برای 
مجموع��ه ای که مديريت می کند، در وهل��ه اول بايد خودش تصوير 

مناسب و درست و شفافی از آينده داشته باشد.
"کارب��ران امروزی تمايل دارند به تمام فايل ه��ای خود از طريق تمام 
دستگاه هايشان بالفاصله دسترسی داشته باشند. با استفاده از پلتفرم 
م��ا، کاربران قادر خواهند بود تمام فايل های خود را تا جايی فش��رده 
کنند که حقيقتاً بتوانند بالفاصله به آن ها دسترس��ی داش��ته باشند. 
کنترل لوله اطالعات با ماس��ت، آن ها فقط از آن اس��تفاده می کنند." 
اين چشم اندازی است که در ذهن ريچارد می گذرد و به حرکت او در 

مسير موفقيتش جهت می دهد.
3: نظم و انظباط سازمانی اهمیت باالیی دارد

وقتی به دنبال تأمين مالی يا فروش کسب وکار خود باشيد، در خالل 
گفتگوهای مالی، اگر همه چيز طبق نظم باش��د، در نگاه طرف مقابل، 
اعتب��ار بس��يار بااليی پيدا خواهي��د کرد. ريچ��ارد هيچ چيزی درباره 
برنامه ريزی کسب وکار نمی دانست، بنابراين او با آوردن يک متخصص 
توس��عه کسب وکار، درست عمل می کند؛ فقط مسائل مالی نيست که 
بايد نظم داش��ته باشند. شيوه ای که کسب وکار خود را اداره می کنيد، 
حتی کدهايی که در يک محصول نرم افزاری نوش��ته می شود، بايد از 
نظم خاصی تبعيت کنند. اين نظم و انضباط س��ازمانی نش��ان دهنده 

دقت و آينده نگری است.
4: از این که قایق کوچک خود را 

    به یک قایق بزرگ ببندید نهراسید
از همکاری کس��ی بهره ببريد که می تواند از شما حمايت کند و ثبات 
موردنياز برای رش��د و ورود به بازار را برای ش��ما فراهم کند. اگرچه 
ريچارد ب��ا رد پيش��نهاد 10 ميليون دالری برای خريد اس��تارتاپش 
تصميم س��ختی گرفت، اما شايد اين که با گرفتن منابع مالی کمتر از 
يک VC )سرمايه گذار خطرپذير( که پيشنهاد داد او را در طول مسير 
راهنمايی کند درحالی که اجازه دهد کنترل ش��رکت عمدتاً دس��ت او 
باق��ی بماند، انتخاب منطقی تری کرد. هميش��ه افراد يا ش��رکايی در 
صنعتت��ان وجود خواهند داش��ت که در برخی جنبه ه��ای اداره يک 
کسب وکار از ش��ما تجربه بيشتری داشته باشند. از اين که آن ها را در 

عمل وارد بازی کنيد، احساس خجالت نکنيد.
5: از ابتدا مشاوران حرفه ای را به کار بگیرید

کارآفرينان جوان بس��ياری اوقات مرتکب اش��تباه می ش��وند و سعی 
می کنند همه چيز )ش��امل مس��ائل حقوقی( را خودشان انجام دهند؛ 
ام��ا اين گون��ه صرفه جويی ها و کاهش هزينه ه��ا در درازمدت به ضرر 
کس��ب وکارتان تمام خواهد ش��د. به جای دانلود کردن اسناد حقوقی 
از اينترن��ت و مطالعه آن برای زمان طوالنی، يک مش��اور حرفه ای را 
به کار بگيريد و بار اول کارها را درس��ت انجام دهيد. س��رمايه گذاران 
تمايل نخواهند داش��ت خود را وارد کس��ب وکاری آشفته و نابسامان 
کنند. خوش��بختانه VC ريچ��ارد، او را از همان ابتدا با يک وکيل در 

تماس قرار داد.
6: دوستان و خانواده خود را استخدام نکنید

بعض��ی از هم خانه ای ه��ای ريچارد، در اس��تارتاپ او با او کار می کنند 
)ش��ايد اين ي��ادآور دوران طفوليت ش��رکت گوگل باش��د.( به محض 
اين که آن ها متوجه می ش��وند قرار اس��ت به او پولی داده شود، رفقای 
او ش��ديداً عالقه پي��دا می کنند برای اس��تارتاپ او کار کنند. ريچارد 
خوش��حال می ش��ود که آن ها را در کنار خود داشته باشد، پس آن ها 
را »اس��تخدام« می کند يا ش��ايد بهتر باش��د بگوييم آن ها خودشان، 
خودشان را استخدام می کنند و او را مجبور می کنند آن ها را بپذيرد؛ 
بدون هيچ قراردادی، هيچ پيشنهادی و هيچ شفافيتی درباره انتظارات.

جای تعجب نيست که رفقای او به چشم يک رهبر به او نگاه نمی کنند 
و احس��اس نمی کنند که بايد خيلی س��خت برای او کار کنند. آن ها 
هيچ شرح شغلی ندارند و ريچارد هم در مورد اين که بفهمد هرکدام 
از آن ها چه جايگاهی خواهند داش��ت دچار مش��کل می شود. بدتر 
اين ک��ه او بايد يک نفر را نيز که در تيم نيازی به او نيس��ت کنار 
بگذارد. اگرچه ممکن اس��ت هيچ گاه شما دقيقاً در جايگاه ريچارد 
قرار نگيريد، اما بايد توجه کنيد که موفقيت کس��ب وکار ش��ما تا 
حد زيادی بستگی به افرادی دارد که در کنار خود جمع کرده ايد و 
انتخاب افراد تيمتان صرفاً از روی دوستی و آشنايی تصميم چندان 

عاقالنه ای نيست.

کارآفرینم، پس هستم!

ريچارد، برنامه نويس جوان و با اس��تعدادی اس��ت که به همراه ساير 
دوس��تانش در منزلی که توس��ط ارليک برايشان فراهم شده، در دره 
سيليکون س��کنی گزيده و مشغول کار ش��ده اند. ريچارد اخيرا وب 
س��ايتی به نام Pied Piper را طراحی کرده که با اس��تفاده از آن، 
نوازندگان موسيقی می توانند از اينکه آثار در حال ساختشان حقوق 
کپی رايت س��اير هنرمندان را نقض نمی کند مطمئن شوند. اين وب 
سايت مورد توجه کس��ی قرار نمی گيرد اما يکی از کارکنان شرکت 
رايانه ای بس��يار معتبر به طور اتفاقی متوجه می شود که او توانسته 
در ايجاد اين وب سايت، الگوريتم برنامه نويسی را به اجرا درآورد که 
می تواند حجم اطالعات را به ميزان بس��يار زيادی کاهش دهد. ايده 
ای که ب��ه طور بالقوه ميلياردها دالر ارزش دارد. حال ريچارد بايد با 
انتخاب های دشواری مواجه شود. يا در ازای دريافت ميليون ها دالر 
وجه نقد، از رئيس شرکت بزرگتر، امتياز ايده خود را به آن ها واگذار 
کند و کنار بکشد، يا شرکت خود را راه اندازی کند تا شايد در آينده 

صاحب شرکت عظيم و ميلياردی شود.
ريچ��ارد ام��ا، راه دوم را انتخاب می کند و از دوس��تانش در اين راه 
کمک می گيرد. دوس��تانی که بعضاً حتی هي��چ اطالعاتی در زمينه 
فعاليت ريچارد ندارند. سريال در واقع بعد از چند قسمت اول، مسير 
دش��واری را به نمايش می گذارد ک��ه ريچارد، اين ايده پرداز مبتکر، 
بايد به عنوان يک کارآفرين ايفا کند. مس��يری که در ابتدا آس��ان به 
نظر می رس��د اما در واقع بسيار پيچيده و حساس است و مخاطب با 
شرايطی روبرو می ش��ود که در آن، ريچارد به عنوان يک کارآفرين، 
راه س��خت تری نسبت به ريچارِد مبتکِر برنامه نويس، طی می کند. 
اين سريال، در کنار جنبه سرگرمی آن و وجود موقعيت های کميک، 

فضايی بسيار خوب از دنيای کسب وکار و به خصوص 
حوزه کارآفرينی و اس��تارتاپ ها به تصوير کشيده. 

اين س��ريال خن��ده دار و طنزآمي��ز واقعيت های 
مهم��ی را ني��ز در دني��ای کارآفرين��ی آش��کار 
می کند، ازجمله اين که بس��ياری از کارآفرينان 
جوان و برجسته در زمينه مهارت های مديريت 

پروژه به شدت ضعف دارند.

خالصه داستان

فرهنگ کارآفرینی
تحلیل موقعیت اجتماعی ش�خصیت ها با 

توجه به پوستر سریال

درس هایی برای کارآفرینان جوان

Silicon Valley :معرفی و تحلیل یک سریال درباره کارآفرینان جوان
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مسابقه

س�وال 1: کدام یک از موارد زیر، از ویژگی های اصلی 
یک کارآفرین موفق نیست؟

1: داشتن روحيه مخاطره پذيری و استفاده از منابع نامشخص
2: داش��تن اي��ده دانش مح��ور و تواناي��ی ايجاد يک س��ازمان 

کارآفرينانه به تنهايی
3: داشتن قدرت تصميم گيری برنامه ريزی نشده و تحمل ابهام
س�وال 2: در فیلم ایران برگر، فیلمساز در طرح قصه خود 
از کدام یک از آثار شکس�پیر، که در فیلم نیز به آن اشاره 

می شود، استفاده کرده است؟
1: دو نجيب زاده از ورونا 

2: رومئو و ژوليت
3: رويای شب نيمه تابستان

سوال 3: کدام یک از موارد زیر، مطابق با دیدگاه امام 
علی)ع( نیست؟

1: ض��رورت ايجاد جامعه ای متکی بر روابط اجتماعی اس��المی 
برای شکل گيری جامعه ای فردگرا

2: علم اندوزی همراه با عمل و نيازمندی ثروتمندان به 
بستگان و اقوام خود

3: حرکت در مس��يری مبتنی بر ميانه روی و پيشقدم 
شدن در مسير تعليم و تعلم

)دره   Silicon Valley س�ریال  در   :4 س�وال 
س�یلیکون( ش�خصیت "دیَنش"، از کدام کش�ور به 

امریکا مهاجرت کرده است؟
1: مالزی    2: هند    3: پاکستان

سواالت زير از مطالب نشريه انتخاب شده است. لطفاً پاسخ هر سوال را به همراه نام و شماره دانشجويی خود به پست الکترونيکی 
نش��ريه "دانش��گاه ما" به آدرس: daneshgahema@chmail.ir ارسال فرماييد. و يا پاس��خ هر سوال را به همراه نام و شماره 

دانشجويی خود به شماره 30009900990001 پيامک کنيد.
الزم به ذکر اس��ت متن پيامک ارس��الی بايد به صورتی باشد که ابتدا شماره س��وال، سپس شماره پاسخ آن و سپس شماره سوال 
بعدی و پاسخ آن نوشته شود. در خط بعدی نيز نام و شماره دانشجويی نوشته شود. مثال: 1-3-2-1-3-1 )به ترتيب سوال 1 که 

پاسخ آن گزينه 3 است. سوال 2 که پاسخ آن گزينه 1 است و ...( 
به 3 نفر از کسانی که به تمامی سواالت پاسخ درست بدهند، به قيد قرعه 3 کارت هديه 50 هزار تومانی اهدا می گردد.

 QR بارکد پاس��خ سريع( و با اس��تفاده از نرم افزار مخصوص اين بارکدها ب��ا اس��تفاده از ک��د(
و اتصال به اينترنت از فايل PDF نشريه "دانشگاه ما" استفاده کنيد.می توانيد با اسکن اين کد 

3 کارت هديه 50 هزار تومانی

صاحب امتیاز: روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی
مدیر مسئول و سردبیر: سيد جواد حجازی

مدیر اجرایی: مسعود غزنچايی
طراحی و صفحه آرایی: محمد يوسفی

هیات تحریریه این شماره: 
مرتضی رستمی، محمد رمضانی، مسعود غزنچايی

با تشکر از: محمدرضا حسين پور، عرفان طورجی،
 مسعود ميرزازاده، عليرضا نويد اصل و سيد جواد باقری

آدرس: ته��ران، ميدان رس��الت، دانش��گاه عل��م و صنعت، 
ساختمان 15 خرداد، طبقه سوم،

 روابط عمومی معاونت فرهنگی و اجتماعی
تلفن مستقيم: 77240505 – 77240658

داخلی: 6212
E-mail: daneshgahema@chmail.ir

sca@iust.ac.ir

نوشدارو قبل از مرگ سهراب
نگاهی به فیلم »ایران برگر« ساخته مسعود جعفری جوزانی

اکران نوروزی 94 برخالف انتظار اهالی سينما، با استقبال خوبی از طرف مخاطبان روبرو نشد. با توجه به تنوع آثار سينمايی که در اکران نوروزی قرار گرفته بود، گمان می شد 
که در اکران نوروزی و البته پس از اتمام دهه فاطميه، مخاطبان زيادی به سينما بروند و به تماشای آثاری چون »ايران برگر« ساخته مسعود جعفری جوزانی، »رخ ديوانه« 

ساخته ابوالحسن داوودی، »روباه« ساخته بهروز افخمی و »طعم شيرين خيال« آخرين ساخته کمال تبريزی بنشينند. دو فيلم اول، به خصوص در جشنواره فيلم فجر 
با اس��تقبال چش��م گيری روبرو ش��دند. »رخ ديوانه« فيلم منتخب آراء مردمی سی و سومين جش��نواره فيلم فجر بود و از طرف منتقدين نيز فيلم خوبی محسوب 

می شد. اين استقبال در هنگام نمايش فيلم ها در جشنواره، در کنار اين موضوع که اکران نوروزی هميشه بهترين نوبت اکران آثار سينمايی بوده، باعث شد تا 
استقبال اين چنين کم از فيلم ها، شوک بزرگی به سينماگران و مسئوالن فرهنگی وارد کند. شايد بتوان گفت در کنار کيفيت متوسط فيلم های سينمايی، يکی 
از داليل اين ريزش ناگهانی مخاطب، افزايش قيمت بليط سينماها در روزهای پايانی سال 93 باشد. در ادامه به تحليل و بررسی پرفروش ترين فيلم اکران شده 

در نوروز 94، »ايران برگر« می پردازيم. الزم به ذکر اس��ت دانش��جويان علم و صنعت در هفته های اخير در قالب اردوهای فرهنگی به تماش��ای اين فيلم نشستند. 
همچنين معاونت فرهنگی و اجتماعی بنا دارد در ويژه برنامه ای به مناسبت روز اساتيد، اين فيلم را برای اساتيد دانشگاه و خانواده های ايشان به نمايش بگذارد.

مسعود جعفری جوزانی پس از 16 سال دوری با يک فيلم کمدی 
به س��ينما بازگشته است. فيلم کمدی »ايران برگر« در جشنواره 
س��ی و سومی که پر ش��ده بود از فيلم های يخ زده و بی حرکت 
با الگوهای تکراری و مستعمل جشنواره پسند، فيلم فرح بخشی 
ب��ود و اکران آن در پايان س��ال، به نوش��دارويی می ماند قبل از 

مرگ سهراب.
جوزانی، »ايران برگر« را با الگوی کمدی های کالس��يک نوشته 
اس��ت و داستان فيلم به سبک و سياق کمدی های پر شخصيت 
شکس��پير اس��ت و آدم های فيلم و روابط بين آن ها تا حدودی 
ي��ادآور کمدی های مولير اس��ت. پايه اصل��ی و موقعيت مرکزی 
فيل��م بر مبنای تراژدی معروف شکس��پير، »رومئو و ژوليت« بنا 

شده است.
قهرمان های اين نمايش��نامه دختر و پسری از دو خانواده بزرگ 
و رقيب در ش��هر ورونا هس��تند که با يکديگر دشمنی و اختالف 
ديرين��ه دارن��د. »رومئو« پس��ر مونتيگو، بزرگ ي��ک خاندان و 
»ژولي��ت« دختر کپيولت، بزرگ خاندان ديگر اين ش��هر اس��ت. 
رومئو و ژوليت در تالش برای رسيدن به يکديگر به بن بست می 
رس��ند. در اين ميانه خانواده ه��ای آن دو که کينه ای ديرينه از 
هم دارند، آتش اختالفشان باال می گيرد و »الرنس راهب« برای 
نجات آن دو و رسيدن اين عاشق و معشوق نقشه ای بنا می کند 
که در ميانه با مشکل روبرو می شود و با شکست مواجه می شود 

و رومئو می ميرد.
در ايران برگر، موقعيت اصلی قصه بر عشق ماهگل )سحر جعفری 
جوزانی( و سهراب )حميد گودرزی( بنا شده است. دو جوانی که 
هر دو از فرزندان بزرگان روستا، امراهلل )علی نصيريان( و فتح اهلل 

)محسن تنابنده( هستند.
فيل��م، آغاز خوب��ی دارد و مخاطب با همراهی يک گروه که برای 
فيلمسازی و استفاده از طبيعت بکر اين روستا وارد آن شده اند، 
به قصه وارد می ش��ود و با شخصيت های اصلی اين فيلم، امراهلل 
و فتح اهلل آشنا و موقعيت اجتماعی و نسبت اين دو با ساير اهالی 
روس��تا به خوبی برايش معرفی می ش��ود. سپس با دو معشوق و 
قصه عشق آن ها آشنا می شود و همذات پنداری مخاطب با اين 
دو دلداده ايجاد می گردد و مانع اصلی بر س��ر راه عش��ق اين دو 
را می فهمد. مانعی که چيزی نيس��ت جز اختالفات ريش��ه دار و 

قديمی پدران آنها.
جعفری جوزانی با تيزهوشی، از اين اختالف و منازعه دو خاندان 
بزرگ روستا استفاده کرده و آن را به عنوان برگ برنده فيلمش و 
کشمکش اصلی »ايران برگر« به کار گرفته است. همين انتخاب 
هوشمندانه باعث شده تا فيلم، راهش را از اثر شکسپير جدا کند 
و تم اصلی اش به جای »عشق«، به »برتری طلبی« تبديل شود 
و عش��ق، به عنوان يک تم تاثيرگزار در حاشيه اثر جريان داشته 

باش��د و نه اصل قصه. در اثر شکسپير منازعات قدرتمندان سبب 
از بين رفتن عشق و تباهی انسان می شود و نويسنده برای اينکه 
بتوان��د اين انگاره را به طور موثر در ذهن مخاطب خود بگنجاند، 
حس��رت وصال اين دو دلداده را بر دل مخاطب خود می گذارد. 
در حاليک��ه جوزانی عالوه ب��ر طرح اين موض��وع )البته با عمق 
کمتر( آن دو را به وسيله نوراهلل به هم می رساند از آن جهت که 
به درس��تی می داند که جامعه اي��ن روزهای ما بيش از هرپند و 

نصيحتی، به خنده نياز دارد.
جوزان��ی در پاي��ان فيلم از ش��خصيت نوراهلل کم��ک می گيرد. 
کاراکتری که هم دو زوج را به هم می رس��اند و هم به منازعات 
پاي��ان می دهد.اين تغيير باعث ش��ده که  ش��خصيت ما به ازای 
الرنس راهب در فيلم )نوراهلل( برگ برنده فيلمس��از در پايان اثر 
باشد و نقشی درست معکوس الرنس راهب در قبال جامعه و دو 

دلداده داستان ايفا کند.
هوش��مندی جوزانی، تناس��بی اس��ت که بين تم فيلم با فضای 
اجتماعی و فکری جامعه پيدا کرده است. تم فيلم)برتری طلبی( 
و به دنبال آن، منازعه دو خاندان فرصت بسيار مناسب و ظرفيت 
بی نظيری است برای پرداختن به موضوعی که تمام مردم کشور 
در چند س��ال گذشته درگير آن بوده اند: انتخابات و مسائلی که 
قبل از آن، در حين آن و پس از آن همه و همه می تواند بهترين 

محل برای بنای اين روحيه برتری طلبی باشد.
»اي��ران برگر«تم��ام ويژگی های يک اثر مخاطب پس��ند در اين 

سال ها را دارد اما خالی از اشکال هم نيست.
در وهله اول، مخاطب به جهت قصه عاش��قانه ای که معرفی می 
ش��ود و در طول اثر جريان دارد، با دو عاشق )ماهگل و سهراب( 
همذات پنداری می کند و دلش می خواهد همه چيز دس��ت به 
دس��ت هم بدهد تا اين دو دلداده به هم برس��ند. تنها مانعی که 
بر س��ر راه وصال اين دو هس��ت، اختالفی است که بين پدران و 
در نتيج��ه دو طايفه وجود دارد که اين اختالف در جريان رقابت 
انتخاباتی، بيش��تر و در نتيجه مانعی که بر سر راه اين دو دلداده 
قرار دارد، هر لحظه بزرگتر می شود. در نتيجه به هيچ وجه، هيچ 
ک��دام از اين دو دلداده نبايد به اين رقابت دامن بزنند و همس��و 
با آن قرار بگيرند. اين رويکرد در قبال س��هراب رخ می دهد و او 
با مدير مدرس��ه همراه می ش��ود و از رقابت انتخاباتی فاصله می 
گيرد. ام��ا ماهگل در کمال تعجب مخاط��ب، از نيمه دوم فيلم، 
همس��و با اين رقابت انتخاباتی قرار می گيرد و خودش هم حتی 

بيشتر از بقيه به آن دامن می زند که کاماًل اشتباه است.
همچني��ن انگيزه ها و گذش��ته ی دو نفر مش��اوری که از بيرون 
وارد روس��تا می ش��وند و نيرومحرکه اصلی دو طرف برای ايجاد 
کش��مکش اصلی قصه محس��وب می ش��وند، تا پايان فيلم برای 
مخاطب مشخص نيست و سوال اصلی و حفره بزرگ قصه است.

فيلم البته در يک س��وم پايانی دارای سکانس های اضافی است 
که نيازی به وجود آن حس نمی ش��ود و حتی ريتم فيلم را نيز 
کند م��ی کند. به عنوان مث��ال می توان فص��ل معرفی کاراکتر 
س��ردار را به کل اضافی دانس��ت. اس��م فيلم هم غلط انداز است 
و نس��بتش با قصه فيلم، بی ربط اس��ت و بيشتر شبيه برندهای 

تبليغاتی برای جذب مخاطب است.
ام��ا جدای از همه اين مس��ائل، فيلم بيش��تر از هم��ه از انتخاب 
بازيگر نقش ام��راهلل ضربه می خورد. انتخاب علی نصيريان - که 
از بزرگترين بازيگران تاريخ س��ينمای ايران اس��ت و نقش بسيار 
مهم��ی در زمينه ادبيات نمايش��ی و به خص��وص نمايش تخت 
حوضی در تاريخ ادبيات نمايشی کشورمان ايفا کرده – به همان 
اندازه غلط اس��ت که انتخاب محسن تنابنده برای نقش فتح اهلل 
هوش��مندانه است. امراهلل و فتح اهلل کاراکترهايی هستند که بايد 
از ابتدا تا انتهای فيلم، دعوا  و منازعه آنها و کش��مکش بين اين 
دو به طور کاماًل معادل و يکسان، تماشاچی را با خود همراه کند 
و مخاطب از ديدن دعوای بين آنها لذت ببرد. ولی متاسفانه علی 
نصيري��ان در فيلم به هيچ وجه توان مقابله با محس��ن تنابنده را 
ندارد و مخاطب ترجيح می دهد تا لحظات بيشتری را با تنابنده 
بگذراند تا با نصيريان که اين نقطه ضعف فيلم محسوب می شود. 
انتخاب تنابنده انتخابی بسيار هوشمندانه و هم چنين کليشه ای 
مناس��ب برای فتح اهلل است. مخاطب ايرانی نزديک به چهار سال 
اس��ت که به محسن تنابنده در نقش نقی معمولی به عنوان يک 
روستايی س��اده دل عادت کرده است. مردی خانواده دوست که 
اگرچه سواد زيادی ندارد اما بلندپروازی هايش در کنار شخصيت 
عصباني��ش منجر به خل��ق موقعيت های خن��ده آور منحصر به 

فردی می شود.
حاال اين موقعيت را مقايسه کنيد با علی نصيريان که آخرين بار، 
26 سال پيش در فيلم »روز با شکوه« ساخته کيانوش عياری در 
يک فيلم کمدی نقشی در س��ايه طنزآفرينی عليرضا خمسه در 
س��ينما ايفا کرده است و سالهاست در تلويزيون تبديل به کليشه 

يک پيرمرد عارف مسلک خانواده دوست شده است.
خوشبختانه، »ايران برگر« با وجود اينکه درباره موضوع انتخابات 
اس��ت، اما در دام مصاديق فرامتنی مربوط به اين رويداد که روز 
ب��ه روز و هفته به هفته اش در حافظه تاريخی مردم وجود دارد، 
نيفتاده و اقتضای خود داس��تان و محيط اس��ت ک��ه روابط بين 
کاراکتره��ا را ش��کل داده و نه عوامل فرامتنی و حاش��يه ای. اما 
ش��ايد اک��ران آن در زمانی نزدي��ک به انتخاب��ات مجلس، زمان 

مناسب تری می توانست باشد.
مسعود غزنچايی
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