بــا شــروع تــرم جدیــد و گذشــت نزدیــک بــه  4مــاه از آن امیــدوارم
دوســتان ورودی نــود و هفتمــان کمــی بیشــتر بــه محیــط دانشــگاه
عــادت کــرده باشــند و دســتکم بــرای رســیدن بــه کالسهایشــان
کل دانشــکده را ســه بــار ،دور نزننــد .امــا فــارغ از ایــن بحثهــا
برایتــان آرزو دارم کــه بــه تصــوری کــه از دانشــگاه و رشــتهی
کامپیوتــر داشــتید ،رســیده باشــید و چنــد ســال پــر از شــادی را در کنــار
دوســتانتان ســپری کنیــد.
آمــدن دانشــجویان ورودی  ۹۷را بــه دانشــجویان ورودی  ۹۶هــم
تبریــک میگویــم! باالخــره دیگــر ترمــک نیســتند و کســانی را پیــدا
کردنــد تــا عقــدهی همــهی اذیتهــای تــرم باالییهــا را سرشــان
بیاورنــد.
اگــر بخواهیــم از انتشــار شــمارهی قبلــی تاکنــون دنبــال اتفاقهــا
بگردیــم بــه یــک اتفــاق دیگــر نیــز بــر میخوریــم کــه همــان فــارغ
التحصیلــی دانشــجویان ورودی  ۹۳اســت.

هرچنــد مــا دلمــان زیــاد برایشــان تنــگ نمیشــود ،چــون  ۹۹درصــد
آنــان را هنــوز در کالسهــای مختلــف میتــوان دیــد.
امــا یــک خبــر تازهتــر هــم داریــم! رویــداد ســاالنهی گروهمــان کــه
ـش نشــریه هــم بــود ،بعــد از کلــی پیگیــری باالخــره
قلــب شــمارهی پیـ ِ
برگــزار شــد( .گــزارش برگــزاری در صفحـهی )6
خالصــه ســعی کردیــم هــر اتفاقــی کــه بــوده و نبــوده را بازگــو کنیــم،
از تنــش بیــن اســاتید و بنفــش شــدن ســایت آبــی و تغییــرات برنامـهی
تحصیلــی گرفتــه تــا بازتــاب اعتــراض دانشــجویان نســبت بــه دیــر وارد
شــدن نمرههــای تــرم پی ـش بعضــی از درسهــا یــا قدردان ـی آنــان از
تغییــرات مثبــت رفتــار گــروه در زمــان حــذف و اضافــه.
در ضمــن خوشــحال میشــویم اگــر نظرتــان نســبت بــه نشــریه و
موضوعاتــی کــه فکــر میکنیــد دیــده نشــدهاند و الزم اســت مــورد
نقــد قــرار بگیرنــد را ،از راههــای ارتباطــی نشــریه برایمــان بفرســتید.
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اخبار
 -1ششمین دورهی مسابقات برنامهنویسی دانشگاه
فردوسی مشهد در تاریخ  26مهر امسال ،با بیش
برگزاری آن ،با
از یک سال فاصله از دورهی قبلی
ِ
همکاری انجمن علمی کامپیوتر و گروه ACM
دانشگاه برگزار شد( .گزارش آن در صفحه  6آمده
است)
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 -2بــا ورود دانشــجویان جدیــد گــروه کامپیوتــر،
طبــق رســم هــر ســال ،مراســمی بــرای معرفــی
گــروه کامپیوتــر و انجمنهــای علمــی آن ،بــرای
ایــن دانشــجویان برگــزار شــد.

آمادگــی مســابقات
-3کارگاه آموزشــی و آزمــون
ِ
برنامهنویســی غــرب آســیا()ACM-ICPC
در تابســتان و طــی ده جلســهی آموزشــی و
دو جلســهی تمرینــی توســط آقایــان بشــری،
محمــدی و گوهرشــادی بــا کمــک انجمــن علمــی
کامپیوتــر برگــزار شــد.

 -4آمــوزش فریــمورک َجنگــو در هفــت جلســه
در فصــل پاییــز توســط انجمــن علمــی کامپیوتــر
برگــزار شــد ،کــه تدریــس ایــن دوره را محمــد
منتظمــی بــر عهــده داشــت.

 -5بــا بازگشــت مهنــدس ابوالفضلــی از ســنگاپور،
همایــش ســه روزهی یادگیــری ماشــین در آبــان
برگــزار شــد.

 -6دومیــن مجمــع عمومــی اتحادی ـهی کامپیوتــر
کشــور ،بــه میزبانــی دانشــگاه فردوســی مشــهد
برگــزار شــد .پــس از پایــان جلســهی مجمــع
عمومــی و انجــام رایگیــری ،دبیــر و بــازرس
اتحادیــه ،بــه ترتیــب علیرضــا مهتــدی و مرتضــی
ملکآبــادی از دانشــجویان مهندســی کامپیوتــر
دانشــگاه فردوســی انتخــاب شــدند.

 -7در انتخــاب واحــد نیمســال اول ســال
تحصیلــی  97-۹8در سیســتم پویــا قابلیــت جدیــد
پیشانتخــاب ،اضافــه شــد.
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مســابقات بینالمللــی  ACM-ICPCهــر ســال
از ســوی انجمــن جهانــی  ACMو بــا پشــتیبانی
شــرکتهای بزرگــی چــون  ،IBMبــه عنــوان یکــی
از مهمتریــن و معتبرتریــن مســابقات برنامهنویســی در
ســطح جهــان برگــزار میگــردد .تیمهــای شــرکتکننده
در ایــن مســابقات ،دانشــجویان دانشــگاههای سرتاســر
جهــان هســتند کــه در قالــب تیمهــای ســهنفــره بــه
رقابــت میپردازنــد .ایــن تیمهــا بــرای ورود بــه مرحل ـهی
نهایــی بایــد در مســابقات منطقـهای شــرکت کــرده و جــواز
حضــور در مســابقات جهانــی را کســب کننــد.
تیمهــای ایرانــی بــرای کســب ســهمیهی حضــور در
مســابقات جهانــی ،هــر ســال در مســابقات بینالمللــی
 ACMمنطقـهی غــرب آســیا شــرکتکــرده ،و بــا توجــه
بــه ســهمیهی منطقــه در آن ســال ،تیمهــای برتــر بــه
مســابقات جهانــی راه مییابنــد .در همیــن راســتا ،هســتهی
مســابقات برنامهنویســی  ACMدانشــگاه فردوســی
مشــهد اقــدام بــه برگــزاری رقابــت برنامهنویســی
دانشــگاهی فردوســی ( )FCPCدر جهــت آمادهســازی
شــرکتکنندگان بــرای مراحــل باالتــر میکنــد.
ششــمین دورهی رقابــت برنامهنویســی دانشــگاهی
فردوســی ( )FCPCدر بیســت و ششــم مهر ســال جاری،
بــه همــت دانشــجویان گــروه کامپیوتــر در دانشــکدهی
مهندســی برگــزار گردیــد .میزبانــی ایــن رویــداد بــه
برنامهریزیهــا و هماهنگیهــای زیــادی نیــاز داشــت.
بــه همیــن ســبب بــرای برگــزاری هــر چــه بهتــر آن ،کادر
اجرایــی ،کمیتـهی علمــی و کمیتـهی فنــی در مجمــوع بــا
ســی و پنــج نفــر از دانشــجویان شــکل گرفتنــد.
دبیــران ایــن دوره از مســابقات دکتــر ابریشــمی و دکتــر
نــوری بایگــی بودنــد .ســرکار خانــم زهــرا طیبــی و جنــاب
آقــای مرتضــی ملکآبــادی کــه دبیــران اجرایــی مســابقات
بودنــد نیــز سرپرســتی کادر اجرایــی کــه شــامل بیســت و
پنــج نفــر از دانشــجویان رشــتهی کامپیوتــر از ورودیهــای
مختلــف میشــد را بــر عهــده داشــتند .کمیتههــای علمــی
و فنــی کــه هــر یــک شــامل پنــج عضــو اصلــی بودنــد،

بــه ترتیــب توســط جنــاب آقــای بنیامیــن بشــری و علــی
جمــادی مدیریــت شــدند.
در ایــن رویــداد کــه تبلیغــات آن از  ۱۵شــهریور تــا ۵
مهــر ادامــه داشــت ۳۰ ،تیــم هــر یــک بــا حداکثــر ۳
عضــو از سراســر کشــور شــرکت کردنــد .خوشــبختانه ایــن
دوره پــس از پنجمیــن دورهی ایــن مســابقات عنــوان پــر
اســتقبالترین دوره را از آن خــود کــرد .از جملــه تیمهــای
شــرکتکننده میتــوان بــه  ۴تیــم از صنعتــی شــریف و
 ۸تیــم از فردوســی مشــهد و همچنیــن مــدارس مشــهد
اشــاره کــرد.
محــل برگــزاری رویــداد ،ســایت کامپیوتــر دانشــکدهی
مهندســی واقــع در طبقــهی همکــف یــال  Cبــود ،کــه
از یــک روز پیــش از شــروع مســابقه تــا دو روز پــس از
آن در اختیــار گــروه اجرایــی قــرار گرفتــه بــود تــا بتواننــد
سیســتمها را بررســی ،نصــب و راهانــدازی کننــد .ایــن
اقــدام مهــم هــر چنــد در گام اول آنقدرهــا ســخت بــه
نظــر نمیآمــد ،امــا بــه دلیــل قدیمــی بــودن سیســتمها و
شــبکهی آن ،کار کادر فنــی را بــا مشــکل و ســختی مواجــه
کــرد .ولــی در نهایــت آن مشــکالت را حــل کردنــد.
روز مســابقه ،پذیــرش تیمهــا از ســاعت هفــت و نیــم
آغــاز شــد و پــس از پذیرایــی و گرفتــن عکــس یادبــود از
تیمهــا ،مســابقه در ســاعت نُــه آغــاز گردیــد .در همــان
ابتــدا بــه دلیــل قدیمــی بــودن ســوئیچهای شــبکه ،کــه
باعــث تاخیــر در پــردازش و صــف میشــد ،مشــکالتی
بــه وجــود آمــد .امــا اعضــای کادر فنــی توانســتند
بالفاصلــه مشــکل را حــل کننــد و روال مســابقه را بــه
حالــت عــادی بازگرداننــد .مســابقه بــه مــدت پنــج ســاعت
ادامــه داشــت .در ایــن مــدت ،تیمهــا بایــد  ۱۱ســوال را
حــل کــرده و پاســخ آن را ارســال میکردنــد .نتایــج هــر
تیــم نیــز بــر روی جــدول امتیــازات نمایــش داده میشــد
و بــه اولیــن تیمــی کــه قــادر بــه حــل کــردن یکــی از
ســواالت میشــد ،امتیــاز اولیــن حــل ()first accept
تعلــق میگرفــت .طبــق رســم مســابقات ،هــر ســوال
یــک بادکنــک بــا رنــگ مشــخص دارد ،و در صورتــی کــه

گروهــی موفــق بــه حــل آن شــود ،آن بادکنک روی میزشــان
قــرار میگیــرد.
در یــک ســاعت پایانــی بــا هــدف بــاال بــردن هیجــان
مســابقه جــدول امتیــازات بهروزرســانی نمیشــود و
اصطالحــا فریــز میشــود .در نتیجــه ،هــر گــروه فقــط از
وضعیــت خــودش آگاه خواهــد مانــد .تغییــرات اتفاقافتــاده
در یــک ســاعت پایانــی ،در بخشــی از مراســم اختتامیــه
پــس از بررســی ســواالت روی جــدول امتیــازات نشــان داده
میشــود.
مســابقه در ســاعت دو بعدازظهــر بــا شــمارس معکــوس و
ترکانــدن بادکنکهــا پایــان یافــت و تیمهــا بــه همــراه کادر
اجرایــی ،جهــت صــرف ناهــار رفتنــد و پــس از اســتراحتی
کوتــاه مراســم اختتامیــه در ســاعت پنــج عصــر آغــاز گردیــد.
ایــن مراســم بــه مجریگــری آقــای مهنــدس مســعود
جمیلــی بــود و در آن دکتــر عبــاس قائمــی بافقــی ،مدیــر
محتــرم گــروه کامپیوتــر ،و دکتــر ســعید ابریشــمی ،دبیــر
مســابقات ،و همچنیــن جنــاب آقــای مرتضــی ملکآبــادی
و ســرکار خانــم زهــرا طیبــی ،دبیــران اجرایــی رویــداد،
ســخنرانی کردنــد .پــس از آن پاســخ ســواالت مســابقه

ســاعت
توســط کمیتــهی علمــی بررســی ،و نتایــج یــک
ِ
پایانــی نشــان داده شــدند ،کــه پیــروی آن چهــار تیــم از
دانشــگاه شــریف بــه ترتیــب:
دال On The Way، YaAli،و ( for(foreverو
پــس از آن ; aslkfjsd;kfj;laskfj;dakfاز دانشــگاه
فردوســی رتبههــای اول تــا پنجــم را کســب کردنــد.
عــاوه بــر جوایــز نقــدی از پیــش تعییــن شــده بــرای پنــج
تیــم نخســت ،از طــرف شــرکت نرمافــزاری پــارت کــه از
حامیــان ایــن رویــداد بــود ،جوایــزی اهــدا شــد .همچنیــن
بــه تیمهایــی کــه دارای  first acceptبودنــد نیــز
جوایــزی تعلــق گرفــت.
در پایــان الزم میدانیــم از حامیــان ایــن رویــداد ،شــرکت
نرمافــزاری پــارت ،صانــع شــرق ،راژمــان و گلدنــت کمــال
تشــکر و قدردانــی را بــه جــا آوریــم.
بــرای مشــاهدهی نتایــج نهایــی و دریافــت اطالعــات بیشــتر
مــی توانیــد بــه  acm.um.ac.irمراجعــه کنیــد.
</ Polaris
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بــا شــروع ســال جدیــد ،چهرههــای تــازهای در دانشــگاه
دیــده میشــوند ،مملــو از انــرژی و شــور ،بــرای هفــت تــرم
ـدل الــف ،حداقــل ســه اســتارتآپ و آمــاده بــرای بــازا ِر
معـ ِ
کار .ذهنهایــی کــه فکــر میکننــد تحصیــل مثــل یــک
کــ ِد خیلــی تــر و تمیــز اســت کــه خــط بــه خــط پیــش
مـیرود .از یــک دســتور بــه دســتور دیگــر ،تــا ایــن کــه در
تــرم هشــتم بــه آخــر کــد میرســد و برنامــه بــدون هیــچ
خطایــی بســته میشــود.
آه! ایــن مــن را یــا ِد تــر ِم اول خــودم میانــدازد .شــاد و
خــرم ،نــرم و نــازک ،چســت و چابــک .مشــاور کنکــورم بــه
مــن میگفــت کــه« :آره بابــا ،بــری دانشــگاه راحــت میشــی
و اصــا دوران خوشــیت شــروع میشــه» .مــن هم خوشــحال
بــودم کــه ایــن یــک ســالرا نــان و تــره میخــورم و چهــار
ســال را بــه نــان و کــره خــوردن میگذرانــم.
در هــر حــال بــه دانشــگاه آمــدم ،بــا ذهنــی پــر از
معــدل الــف
فکرهــای زیبــا در حالــی کــه دلــم را بــرای
ِ
و مخلفاتــش صابــون زده بــودم .ولــی دانشــگاه نقش ـههای
دیگــری برایــم داشــت.
یــک ضربــه را از ریاضــی یــک خــوردم .زمانــی کــه اســتاد با
لبخنــدی شــرارتبار گفــت« :خــب ،هــم ارزی و هوپیتــال
رو از دبیرســتان یادتــون هســت؟ اونــا بــه درد جــرز دیــوار
میخــورن .از ایــن روش جدید اســتفاده کنیــن» و روش جدید
تجســم کابــوس
حداقــل دو تختــه و نیــم جــا میگرفــت.
ِ
ـم ریاضیــات .گفتنــی اســت کــه اســتاد بــرای تشــدید
در جسـ ِ
ســوزش ،اول حــد را بــا روش هـمارزی ،در نیــم خــط و چنــد
عبــارت حــل میکــرد و بعــد از «روش جدیــد جادویــی»
اســتفاده میکــرد .در آخــر هــم ایــن درس و دوســتانش
باعــث شــدند شــعارم از «خواســتن ،توانســتن اســت» تبدیــل
شــود بــه «افتادگــی آمــوز اگــر طالــب فیضــی».
ضربــهی بعــدی را از اینترنــت دانشــگاه خــوردم .تــا بــه
حــال تــاش کردهایــد بــا ســرعت  ۲۰کیلوبایــت بــر
ثانیــه یــک کتــاب  ۵مگابایتــی را دانلــود کنیــد؟ بــه یــاد
مـیآورم یکــی از آرزوهــای دور و درازم وصلشــدن گوشــیم

بــه ســرورهای تلگــرام بــود .آن زمــان هنــوز فیلتــر نبــود.
البتــه مــن خوششــانس بــودم .بعضــی ازدوســتانم تــا ســه
روز نمیدانســتند صفحــهی  log inچــه شــکلی اســت!
خالصــه کــه همیشــه دســت بــه دامــان عــرش الهــی
بودیــم ،کــه در دانشــگاه کا ِر اینترنتــی برایمــان پیــش
نیایــد .تــا بــه حــال بــه ایــن دعایــم رســیدگی نشــده اســت!
فهمیــدم بعضــی از جاهــا کاربردشــان بــا آنچــه فکــر
میکــردم متفــاوت هســتند .دفتــر گــروه را در نظــر
بگیریــد .فکــر میکــردم جایــی اســت کــه فــردی خنــدان
و مهربــان نشســته اســت ،بــه ســواالت مــا جــواب میدهــد
زیســتی مســالمتآمیزی داریــم .امــا خــب ،اینطــور
و هم
ِ
نبــود .در واقــع ،دفتــ ِر گــروه جایــی اســت کــه نمیشــود!
یعنــی کال نمیشــود! داخــل میرویــم ،جــواب منفــی
را میگیریــم و خــارج میشــویم .از افزایــش ظرفیــت
و بــاز کــردن درس گرفتــه تــا همنیــاز کــردن بعضــی از
پیشنیازهــا بــا امضــای اســتا ِد راهنمــا .حضــرت حافــظ
پــس از گیرکــردن کارش و طیکــردن پروســهی گرفتــن
جــواب منفــی ،گفــت:
ما ز یاران چشم یاری داشتیم
خود غلط بود آنچه میپنداشتیم
البتــه قطعــا در حــال حاضــر بــوی بهبــود ،از اوضــا ِع گــروه
میشــنویم و همــه چیــز پیشــرفت کــرده اســت .مثــا االن
دیگــر دفتــر گــروه ســریعتر جــواب منفــی میدهــد .یــا
بــا ایــن کــه بــه اینترنــت نمیتــوان وصــل شــد ،ولــی در
عــوض صفحــهی  log inرابــط کاربــری بهتــری دارد و
شــما تجربــه بهتــری از اینترنــت خواهیــد داشــت.
خالصــه کــه آن روزهــا جلــوی چشــمانم رژه میرونــد و
خاطــره از در و دیــوار دانشــگاه چکــه میکنــد .امیــدوارم
حســابی موفــق باشــید ،کلــی خــوش بگذرانیــد و خــوش
باشــید.
راستی ،در مورد کیفیت غذای سلف گفتم؟
مهندس نرم </

راهی که به پایان رسید
مــا اعضــای یــک خانــواده بودیــم ،بــا نــام خانوادگــی
متفــاوت کــه حــاال اســممان در یــک لیســت ردیــف شــده
بــود .مــا گویشهــا و لهجههــای متفــاوت بودیــم بــا
حرفهــای مشــترک.
نگاههایــی بــا صــد و هشــتاد درجــه تفــاوت ،کــه بــا هــم بــه
یــک تختــه خیــره میشــد و عقایــد مختلــف کــه یــک هــدف
را دنبــال میکــرد.
مــا خوانشهــای متفــاوت از یــک کتــاب بودیــم .اصــا انــگار
مــا پارههــای رنگــی از یــک لبــاس چهــل تکــه بودیــم کــه
عجیــب بــه هــم میآمدیــم.
اعضــای انجمنهــای متفــاوت بــا گرایــش و عقایــد متضــاد،
کــه زیــر یــک ســقف همزیســتی میکردیــم .همــان
چــپ و راســت و میانــه و مســتقلی کــه دور یــک میــز غــذا
میخوردیــم و بــه تــرک دیــوار میخندیدیــم!
مــا تفاوتهایــی داشــتیم کــه از آن دیــوار نمیســاختیم،
بلکــه پلــی میشــد بــرای کــشدار کــردن صحبتهــای
عصــر ،جلــوی حــوض دانشــکده.
مــا همانهایی هســتیم که چهار ســال ،شـبها را پــای لپتاپ
بیــداری کشــیدیم و صبــح روز بعــد ،از شــمال و جنوب و شــرق
و غرب،

خمیازهآلــود بــا ماشــین و متــرو و اتوبــوس و پیــاده بــه
ســاختمان زوار دررفتـهی مهندســی آمدیــم.
همانهــا کــه اول تــرم در ســایت آبــی خندیدیــم و آخــر تــرم،
ـگ کنــارش ،پــای تحویــل پــروژه خــون دل
در اتــاق خوشرنـ ِ
خوردیم.
تکلیفهایمان را با هم تقسیم کردیم ،شادیها را جمع.
کولهبــار خســتگیهای هــم را بــه دوش کشــیدیم .بــا
خندههــای هــم خندیدیــم و بــا غصههــای دیگــری بغــض
قــورت دادیــم.
راســتش را بخواهیــد ،نــه اینکــه چهــار ســال آســان گذشــته
باشــد ،نــه اینکــه خســتگی راه بــر تــن هرکداممــان ســنگینی
نکنــد ،امــا روزهــای خــوش در عنفــوان بیســت و چندســالگی
هریــک از مــا چنیــن طنینانــداز شــده کــه گاهــی میخواهــی
چشــمانت را روی هــم بگــذاری و بــه روز اول ســفر و همــراه
شــدن برگــردی.
حــاال صــدا بــه مــا میگویــد کــه چمدانهایتــان را جمــع
کنیــد ،بــا همکوپههایتــان خداحافظــی کنیــد ،کــه بــه
مقصــد رســیدهایم.
هم کوپهای </
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بــا ایــن کــه چنــد وقتــی بــود زمــان زیــادی را در ســایت
شــدن آن
آبــی نمیگذرانــدم ،امــا بــا شــنیدن خبــر رنگ
ِ
 ،بـر آن شــدم تــا بــرای لحظاتــی قلــم در دســت بگیــرم و
چنــد خطــی بــه یــادش بنویســم.
ســالها پیــش وقتــی بــرای اولیــن بــار بــه دعــوتِ یکــی
دیــواری
دوســتان تــرم باالیــیام قــدم در ایــن چهــار
از
ِ
ِ
آبیرنــگ گذاشــتم ،گمــان نمیکــردم روزی آنقــدر
دلبســتهاش باشــم ،کــه از رنــگ شــدنش کــه بــه نوب ـهی
خــود اتفــاق بــدی نیســت ،ناراحــت شــوم.
در یکــی از داســتانهای تاریــخ پرفضیلــت گــروه کامپیوتــر
آوردهانــد کــه از ابتــدا بنــا بــر ایــن بــوده اســت ،کــه
اتاقــی بــا کامپیوترهــای زیــاد و ســالم (!) و بــا دیوارهــای
یاســی رنــگ بســازند تــا محلــی باشــد بــرای تجمعــات
مســالمتآمیز دانشــجویان ،بــه قصــد کــد زدن.
امــا بنــا بــر اشــتباه فــردی کــه از هویــت او اطالعــی در
رنــگ آبــی جایگزیــن یاســی شــد و نــام
دســت نیســت،
ِ
لــوس «ســایت کارشناســی دانشــجویان
بــی مســما و
ِ
کامپیوتــر» در ذهــن عــوام بــه «ســایت آبــی» تغییــر یافــت.
صــرف نظــر از درســت یــا غلــط بــودن ایــن داســتان،
چــه واقعیــت باشــد و چــه افســانه ،میتــوان
آن را شــیرینترین اشــتباه در
طــول زندگــی پربــار
گــروه کامپیوتــر

دانشــگاه فردوســی قلمــداد کــرد.
قطعــا خاطــرات زیــادی از ایــن اتــاق آبــی در ذهــن تــک
تکمــان وجــود دارد .بــه طــور مثــال دوران انــدک
داشــتن ســایت
ترمــی کــه در آن بارهــا و بارهــا فخــ ِر
ِ
اختصاصیمــان را بــه دانشــجویان گروههــای دیگــر
فروختیــم .صندلیهــای فلــزی کهنــهای کــه نقشــی
بــه یــادگار بــر روی دســتکم چنــد دســت از رخــت و
لباسهایمــان گذاشــتهاند و یــا حتــی سیســتمهای
کمکاربــردی کــه در معــدود دفعــات مــورد اســتفاده،
بــرای روشــن شــدن و درســت بودنشــان نیــاز بــه ســام
و صلــوات و حتــی گاهــی ختــم چنــد جــز از قــرآن مجیــد
داشــتیم.
در زمانهــای دور ،پیــش از آنکــه گروههــای کالســی و
دانشــجویی رفتــه رفتــه بــه گروهکهــای کوچــک تجزیــه
شــوند ،وقتــی بــرای جمــع شــدن همــه بــه محیطــی
بــزرگ و عمومــی نیــاز بــود ،همیشــه ســایت آبــی در صــدر
گزینههــای دانشــجویان قــرار داشــت.
دیوارهــای آبــی ایــن ســایت شــاه ِد بــه ســرانجام رســیدن
پروژههــا ،خندههــای از تــه دل ،و حتــی بســته شــدن
چشــمان دانشــجویان خســتهی زیــادی بودهانــد.
اکنــون امــا ایــن ســایت پــس از ســالهای طوالنــی،
بــه رنــگ برنامهریــزی شــدهی خــود رســیده اســت ،و
معلــوم نیســت چــه بــر ســر نــام «ســایت آبــی» کــه تمــام
ایــن ســالها بــا نــام گــروه کامپیوتــر عجیــن شــده بــود،
خواهــد آمــد.
کــش ســایت
نقاشــان زحمت
شــاید اگــر
ِ
ِ
حرکــت
میدانســتند بــا هــر
ِ
آنهــا،
قلممــوی
خاطــرات چنــد نســل از
دانشــجویان ایــن گــروه
را بــه ورطــهی نابــودی
میکشــند ،قلمموهــای خــود
را بــار دیگــر در قوطــی آبــی
رنــگ فــرو کــرده و ایــن بــار عمــدا
و بــه دور از اشــتباه ،دیوارهــای ایــن
چهاردیــواری را آبــی میکردنــد.
همین
تد موزبی </

سینهخیز تا آز ریز
مصاحبه با دکتر قائمی
 از ایــن کــه وقــت خــود را اختصــاص دادیــد ،تشــکرمیکنــم .صحبــت را بــا طــرح کــوآپ آغــاز میکنــم.
 +طبــق طــرح کــوآپ دانشــجو دورهاش از چهــار ســال بــه پنــج
ســال تبدیــل میشــود و دو تــا هفتمــاه در یــک شــرکت
مشــغول بــه کار خواهــد بــود تــا فاصل ـهی صنعــت و دانشــگاه
کــم شــود.
 شــرکت در ایــن طــرح بــرای ســربازی دانشــجویان پســرمشــکل ایجــاد نمیکنــد؟
 +هماهنگــی را بــرای تمدیــد ســنوات بــه  ۶ســال انجــام دادیــم.
بنابرایــن یــک دانشــجو بــدون نگرانــی میتوانــد در طــرح کوآپ
شــرکت کنــد و دورهی کارشناسـیاش تــا  ۶ســال تمدید شــود.
ـ بازخــورد دانشــجویانی کــه در ایــن طــرح شــرکت کردنــد،
چگونــه بــوده اســت؟
 +واقعیتــش ایــن اســت کــه مشــکالت زیــاد بــوده و اگــر
بخواهیــم بگوییــم همــه چیــز روتیــن انجــام شــده ،جــواب منفی
اســت .امــا ســعی کردیــم مشــکالت را حــل کنیــم.
 کــوآپ ادامــه پیــدا میکنــد؟ اگــر جــواب مثبــت اســت ،آیــاشــاهد تغییــری در رونــد آن خواهیــم بــود؟
 +نــه تنهــا ادامــه پیــدا میکنــد ،بلکــه در ســطح دانشــکده ،در
گروههــای دیگــر و در ســطح کشــور ،دانشــگاههای دیگــر ایــن
را از مــا اقتبــاس میکننــد و مــا در ارائ ـهی ایــن طــرح اولیــن
گــروه در کشــور بودیــم.
 از یــک منبــع آگاه مطلــع شــدیم کــه مســئولیت برگــزاریهمایــش کــوآپ بــه جــای مســئول آن ،برعهــدهی یکــی دیگــر
از اســاتید افتــاد و ایشــان پیگیریهایــش را انجــام دادنــد و از
ایــن قضیــه ناراضــی بودنــد.
 +از نظــر مــن کارهــای گــروه بــا مشــارکت همگانــی انجــام
میشــود و ایــن فــرد هــم از اعضــای گــروه کارآمــوزی و
کارورزی مــا هســتند و بــه واســطهی ارتبــاط نزدیــک ایشــان بــا
صنعــت یــک ســری هماهنگــی را انجــام دادنــد .بــه نظــر مــن
نبایــد ایــن را ناهماهنگــی تلقــی کــرد ،بــا هــم هماهنگــی شــده
و نتیجــه داده اســت.
 غیــر از کــوآپ ،ورود صنعــت بــه درسهــا بــه چــه صــورتانجــام شــده اســت؟
 +مــن اســم ایــن داســتان را جریانســازی فعالیتهــای
کاربــردی گذاشــتهام .یکــی از افــراد شــاخص در بحــث

جریانســازی برنامههــای کاربــردی مــدرس درس ریزپردازنــده
هســتند .یکــی در درس  IOTمیباشــند کــه ســال گذشــته
اولیــن دورهی آن را برگــزار و یــک ســری پروژههــای کاربــردی
را بــا یــک مجموعــه تعریــف کردنــد .یکــی دیگــر اســاتیدی
هســتند ،کــه در قالــب درس آزمایشــگاه کامپیوتــر فعالیــت کردند
و شــاخص آنهــا در بحــث رباتهــای مســیریاب اســت.
 گروه از این جریان چه حمایتی کرده است؟ +یــک قســمت آن همیــن اســت کــه گــروه بــرای درس یــک
واحــدی آزمایشــگاه کامپیوتــر ،بالــغ بــر ده واحــد حقالتدریــس
میدهــد .بخــش دیگــر ایــن اســت کــه بــا ایــن کــه از نظــر
مالــی دســت گــروه بــاز نیســت ،امــا همــواره کمــک کرده اســت.
 به طور خاص این کمک را مشخص کنید. +ماننــد تجهیزاتــی کــه یکــی از اســاتید در درس ریزپردازنــده
خریدنــد ،یــا مــواردی کــه بــرای درس آزمایشــگاه کامپیوتــر،
پارســال و امســال مــورد حمایــت واقــع شــدند .یــا  IOTکــه
اگــر چــه یــک شــرکت بیرونــی حمایــت میکــرد امــا بــرای
تســهیل کارهــا ،گــروه واســط بــود و اســتاد درس بــا هزین ـهی
گــروه خریــد میکردنــد.
 منابع بودجهی گروه به چه صورت است؟ +بودجـهی گــروه از دو کنفرانــس اســت کــه از ســال قبــل بــوده
و یــک مبلغــی را در بانــک ســپرده کردیــم کــه یــک مقــداری
ســود ماهانــه دارد و مــن ســعی کــردم از آن اســتفاده کنــم و
اصــل ســپرده را دســت نزنــم.
 تنها منبع بودجهی گروه همین است؟ +آن بخشــی کــه تحــت کنتــرل کامــل مدیــر گــروه اســت ،آن
ســپرده اســت کــه بــه قــول دوســتان خــارج از دســتور
اســت و هــر جــور بخواهیــم اختصــاص میدهیــم.
البتــه بودج ـهی زیــادی نیســت امــا تنهــا بودج ـهای اســت کــه
مســتقیما در اختیــار مدیــر گــروه اســت.
یــک بخــش از طریــق دانشــکده اختصــاص پیــدا میکنــد.
ماننــد لــوازم مصرفــی مثــل ســیم و خــازن و مــوارد مصرفــی.
بخــش دیگــر هــم بودجـهی تجهیــزات اســت .یکــی دیگــر هم
باالســری طرحهــای پژوهشــی بــرون دانشــگاهی اســت.
ِ
 بودجـهای کــه یکــی از اســاتید بــرای خرید وســایل آزمایشــگاهمیخواســتند ،بــه چــه صــورت اختصــاص پیــدا کــرد؟
 +آن تجهیــزات کــه ایشــان میخواســتند و بیشــتر تجهیــزات
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مصرفــی بودنــد را بــرای دانشــکده فرســتادیم کــه دانشــکده خرید
نکــرده بــود و دکتــر گفتنــد گیــر میکننــد و بایــد ســریع انجــام
شــود و از بودجـهی در اختیــار مدیــر گــروه آنهــا را خریدیــم.
 ایشــان گفتنــد کــه بعضــی از قطعــات را بــا هزین ـهی گرنــتشــخصی خــود خریــداری کردهانــد.
 +همانطــور کــه میدانیــد گرنــت بودجــهای اســت کــه
دانشــکده بــه اســاتید میدهــد تــا آن را بــه کارهایشــان اختصاص
دهنــد .مثــا مــن بــرای دانشــجویانم  GPUمیخواســتم و بــا
گرنتــم آن را گرفتــم .بنابرایــن گرنــت بودجـهی شــخصی نیســت.
 مگر گرنت برای کارهای پژوهشی نیست؟ +دانشکده معموال در این موارد مساعدت میکند.
 تغییــر ســرفصل اســتاد را مجبــور بــه خریــد برخــی قطعــاتمیکنــد ،آیــا ایــن را گــروه نبایــد بدهــد؟
 +بــه نظــر مــن صــورت مســئله اینگونــه نیســت و همـهی کار،
کار داوطلبانــه بــوده اســت و ایــن بودجههایــی کــه گفتیــد بــرای
درس آزمایشــگاه ریزپردازنــده نبــوده بلکــه مربــوط بــه بخــش
پــروژهی درس ریزپردازنــده اســت کــه ایــن حتــی در ســرفصل
درســی هــم نیســت .البتــه ایــن فعالیتهــای داوطلبانــه خــوب
اســت و گــروه در حــد توانــش کمــک کــرده اســت.
 در درس آزمایشــگاه ریزپردازنــده کــه وجــود تجهیــزات الزماســت چطــور؟
 +در آنجا تجهیزات خریداری شد.
 پس بودجهی تجهیزات به کجا اختصاص مییابد؟ +مــن االن آنقــدر جزئــی نمیدانــم .بایــد از کارگــروه تجهیــزات
و آزمایشــگاهها بپرســید کــه بودج ـهی تجهیــزات در یــک ســال
گذشــته بــه چــه مــواردی اختصــاص پیــدا کــرده و جزئیاتــش بــه
چــه صــورت بــوده اســت .امــا ســال گذشــته یــک ســال انقباضــی
بــوده و بودجـهی زیــادی اختصــاص پیــدا نکــرده اســت.
 یکــی از اســاتید بــه مــا گفتنــد کــه بــه ایشــان گفتــه شــده بایدخودشــان پیگیــری کننــد و دنبــال بودجه از دانشــکده باشــند.
 +همـهی بودجههــا ،غیــر از ســپردهی گــروه ،از ســمت دانشــکده
ا ست .
 یعنی دانشکده بودجهای را به گروه اختصاص نمیدهد؟ +نــه بــه آن شــکل نیســت و اینهــا تخصیــص اســت ،نــه
پــول .کاری کــه مــا بایــد بکنیــم ایــن اســت کــه بــر اســاس
اولویتبنــدی بــه دانشــکده تقاضــا بدهیــم و اگــر پــول داشــته
باشــد ،میخــرد .آیــا بــه مــن پولــی میدهــد کــه چیــزی
بخــرم؟ قطعــا نــه .وقتــی میگوییــم از دانشــکده پیگیــر بــاش،
یعنــی پیگیــر بــاش کــه بودجـهی گــروه را از دانشــکده بگیریــم

و اگــر فکــر میکنیــد کــه مــن گفت ـهام کــه از بودج ـهی گــروه
اختصــاص نمیدهیــم ،قطعــا اشــتباه اســت .ببینیــد فاصلـهی حق
و باطــل ،فاصل ـهی گفتــن و شــنیدن اســت.
بــه طــور کلــی ســال  ۹۶یــک ســال انقباضــی بــوده اســت و
بودجـهی کمــی بــه مــا اختصــاص پیــدا کــرد .در ســال  ۹۷یــک
گشایشــی رخ داد ،بــرای مثــال مــورد بــزرگ آن ســایت آبــی بــود
کــه مرتــب شــد  .باقــی مــوارد ،اقــام ریــز بــود .امــا امســال طبق
مصوبــهی چنــد مــاه اخیــر شــورا قــرار شــد نصــف پسانــداز
گــروه را مصــرف کنــم کــه قبــل از آن ترجیــح بــر آن بــود کــه
مصــرف نشــود.
 اعالمیــهای مبنــی بــر عــدم برگــزاری کالس آزمایشــگاهریزپردازنــده زده شــده بــود ،آیــا دلیلــش عــدم تامیــن تجهیــزات
بــود؟
 +نــه داســتان اینطــور نیســت و آنهــا یــک ســری ســوتفاهم
ـری افــرا ِد درگیــر بــوده اســت.
بــود کــه بــه نظــرم بیتدبیـ ِ
 پــس جریــان چــه بــود؟ آیــا حــق دانشــجو در ایــن مــدت ضایعنشد ؟
 +کل داســتان کمتــر از یــک هفتــه بــود .میتوانیــد بررســی کنید.
آیــا میشــد بــدون تعطیــل شــدن ،برگــزار شــود؟ جــواب مثبــت
اســت .امــا اصــا بحــث تجهیــزات نبــود و وقتــی دیدیــم
اگــر دانشــکده بیشــتر معطــل کنــد مــا بــه کالس نمیرســیم
بودج ـهای را دادم و خریــداری شــد.
 یعنی قبل از زدن اعالمیه ،تجهیزات خریداری شده بود؟ +بلــه .همــهی اینهــا قبــل از اعالمیــه بــود .در آن اعالمیــه
نوشــته شــده بــود کــه تجهیــزات جابهجــا نشــده اســت ،کــه شــما
تصــور کنیــد تجهیــزات آزمایشــگاه ریزپردازنــده چقــدر اســت کــه
نتوانــد جابهجــا شــود و ایــن مشــکل بــه مــن بــه عنــوان مدیــر
گــروه منعکــس نشــده بــود کــه بــه محــض فهمیــدن بچههــای
خدمــات را فرســتادم تــا وســایلی کــه از انبــار قدیــم به انبــار جدید
نیامــده بــود را جابهجــا کننــد کــه در کمتــر از یــک ســاعت انجــام
شــد .البتــه میشــد بــا تدبیــر بهتــری کارهــا انجــام شــود و آن
اعالمیــه زده نشــود.
 تغییــرات آزمایشــگاهها در ایــن تــرم بــه چــه صــورت بــود؟ آیــابهتریــن ترکیبــی بــود کــه میتوانســت باشــد؟
 +اتفاقــی کــه ســال گذشــته رخ داد ایــن بــود کــه فضــای
آزمایشــگاههای مــا مــورد تهدیــد قــرار گرفــت .ســال قبــل
مــن ســعی کــردم جــو را آرام کنــم زیــرا فضــا ملتهــب بــود .از
دانشــکده پیگیــری کــردم کــه بتوانیــم ،بــرای آزمایشــگاهی کــه
از مــا گرفتنــد ،فضــای جایگزیــن بگیریــم کــه متاســفانه نشــد و

اصــا وجــود نداشــت کــه بــه مــا بدهنــد.
دو راه حــل داشــتیم .یــا بایــد مثــل گــروه بــرق آزمایشــگاهها
را کوچــک کــرده و دو آزمایشــگاهمان را بــه ســه آزمایشــگاه
تبدیــل میکردیــم کــه هزینــهی زیــادی میخواســت .اســم
ایــن راه حــل را «بازســازی» گذاشــتیم.
از طرفــی مشــکل ناهمگونــی آزمایشــگاهها را داشــتیم و دو
کارگاه نیــز در ســرفصل درســی جدیــد اضافــه شــده بــود .آمــدم
و لــود چهــار ســال اخیــر هــر آزمایشــگاه را حســاب کــردم و
برنام ـهی جدیــدی مشــخص کردیــم کــه اســم ایــن راه حــل
را «بازتخصیــص» گذاشــتیم.
آمدیــم بــا دوســتان بررســی کردیــم و ســه لــود ،بــرای
آزمایشــگاهها اعــام کردیــم؛ ســختافزار ،نرمافــزار و پایــه.
و ایــن را از اول تابســتان انجــام دادیــم و از دوســتان نظــر
پرســیدیم؛ زیــرا راه حــل بازســازی زمانبــر بــود .دوســتان
بــه بازتخصیــص رای دادنــد ،چــرا کــه
بازســازی هــم هزینهبــر بــود و هــم بــه
جهــت کوچــک شــدن ،فضاهــا دلگیــر
میشــد.
 فقــط از مســئولین آزمایشــگاهها نظــرپرســیدید یــا از هم ـهی اســاتید گــروه؟
 +کار کارشناســی را محــدود انجــام دادیــم
و چــون تابســتان بــود و جلســه نداشــتیم،
در یــک نامــه بــه همـهی اعضــای گــروه
اطــاع دادم و تقریبــا اکثــر همــکاران بــه
بازتخصیــص رای دادنــد و بعــد از آن ایــن
تصمیــم را گرفتیــم ،تــک و تــوک بودنــد
افــرادی کــه بــه بازســازی رای دادنــد.
 بعضــی از اســاتید از ترکیــب آزمایشــگاه ناراضــی بودنــد ومیگوینــد دیگــر دانشجویانشــان نمیتواننــد فعالیــت کننــد.
 +شــما از همــان اســاتید بپرســید کــه در نظرخواهی چــه گفتند.
مــن تقریبــا مطمئنــم کــه نظرشــان بازتخصیــص بــوده و تقریبا
بــدون آن کــه الزم باشــد اســم ببریــد ،میدانــم چــه کســی را
میگوییــد.
 زمانــی کــه بحــث بازتخصیــص را مطــرح کردیــد ،ترکیــبآزمایشــگاهها و درسهــای آنهــا را مشــخص کــرده بودیــد؟
 +بلــه ،لــود داده بــودم .آمدیــم تنظیــم بــار کردیــم .بعضــی از
آزمایشــگاهها خیلــی خلــوت و بعضــی از آنهــا خیلــی شــلوغ
بــوده اســت و طبیعــی اســت آزمایشــگاهی کــه خلــوت بــوده
و االن متعــادل شــده ناراضــی باشــد .مــا آمــار گرفتیــم و

همگونــی آزمایشــگاهها را هــم لحــاظ کردیــم ،زیــرا خیلــی
مهــم بــود کــه بــرای مثــال درســی ماننــد ریزپردازنــده کنــار
درس مدارمنطقــی و معمــاری باشــد و بــه طــور خــاص در مــورد
آزمایشــگاه ریزپردازنــده اگــر تمامــی تایمهــای پیــش از ســاعت
 ۱۴آن پــر باشــد ،بعــد از آن کامــا خالــی خواهــد بــود .البتــه در
ایــن برنامــه پــروژهی ریزپردازنــده در نظــر گرفتــه نشــده اســت،
زیــرا مصوبــه نــدارد و کار داوطلبانــه محســوب میشــود.
 اتاق پروژه به گروه خاصی اختصاص داده شده است؟ +هنــوز تجهیــز و فعــال نشــده اســت .البتــه مثــا بچههــای
 FCPCپیــش مــا آمدنــد و گفتنــد تــا دو مــاه بــرای
جلسههایشــان بــه آن فضــا نیــاز دارنــد و بــه آنهــا دادیــم ،امــا
هنــوز بــه طــور رســمی تجهیــز نشــده اســت.
 جریــان دســتگاه کارتخوانــی کــه یکی از اســاتید بــا هزینهیشــخصی گرفتــه بود ،چیســت؟
 +خیلــی جزئــی ســوال میپرســید.
ســوال بعــدی را مطــرح کنید.
 مــورد بعــدی کابــل HDMIبــود کــه یکــی از اســاتید الزم
داشــت و ظاهــرا گــروه تهیــه نکرد.
 +سوال بعدی را مطرح کنید.
 امــا گفتیــد بودجــهای بــرایمــواد مصرفــی ماننــد ســیم و کابل
اختصــاص پیــدا کــرده ،چــرا ایــن
بودجــه شــامل ایــن مــوارد نشــده
اســت؟
 +در زمــان مدیریــت مــن ایــن
خریــداری نشــد .ایــن کــه یــک نفــر ،یــک ســری تجهیــزات
را ترجیــح میدهــد بــا پــول خــودش بخــرد و در یــک زمــان
دیگــر ترجیــح میدهــد بــردارد ،صحبــت کــردن در مــورد
اینهــا کســالتآور اســت و گــروه مــا خیلــی بزرگتــر از آن
اســت کــه بخواهیــم بــه اینهــا فکــر کنیــم.
 در صحبتهــا و ســخنرانیهایتان بارهــا از حمایــت ازفعالیتهــای فوقبرنامــه گفتهایــد ،چــه کارهایــی در ایــن
زمینــه انجــام شــده اســت؟
 +اولیــن اتفــاق ،در ابتــدای ســال گذشــته ،ســفر بــه ژاپــن بــود.
مســابقهی رباتیکــی کــه برگــزار میشــد و هزینهی زیــادی الزم
داشــت و مــا بالــغ بــر  ۳۰میلیــون تومــان بــرآورد هزینــه کــرده
بودیــم .دکتــر هراتــی بــه واســطهی رشتهشــان کــه رباتیــک
اســت ،سرپرســتی را بــر عهــده گرفتنــد .صحبــت ســر ایــن بــود
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کــه برویــم یــا نــه .بــه دوســتان گفتــم اگــر یــک تجربهی شــیرین
و موفــق خواهــد بــود ،چــه میخواهنــد رتبــه بیاورنــد یــا نــه ،بــه
نظــر مــن ارزشــمند اســت و ایــن یــک داســتان بــود.
مســئلهی بعــد درهــای بــاز آزمایشــگاهها بــود کــه بــه فوقبرنامــه
اختصــاص دادیــم .اتــاق آبــی را ســعی کردیــم مرتــب کنیــم کــه
اگرچــه بــه صــورت رســمی نیســت ،امــا بــه صــورت غیــر رســمی
بچههــا میتواننــد از آن اســتفاده کننــد.
در دو بخــش نیــز مــا رتبــه آوردیــم .در المپیــاد رتبــه یــک و شــش،
و در برنامهنویســی موبایــل شــریف رتب ـهی اول و دوم را آوردیــم.
بحــث مســابقات بــوده کــه مــا  FCPCرا داشــتیم.
 در بحث  FCPCچه حمایتی کردید؟ +اگــر منظورتــان مدیــر گــروه اســت ،نقــش مــن خیلــی پررنــگ
نبــود .امــا همــکاران گــروه کمــک کردنــد.
 حمایت گروه از انجمنهای علمی به چه صورت است؟ +اگــر از مــن بپرســید کــه آیــا رابطـهی مــا بــا انجمنهــا ایــدهآل
اســت و راضــی هســتیم ،میگویــم نــه .بــه نظــرم هنــوز فاصلــه
داریــم و بایــد ایــن فاصلــه را کــم کنیــم .اگــر فقــط حمایــت
مــادی از طــرف گــروه و نــه شــورای شــهاب را میگوییــد ،واقعــا
بودجــهی زیــادی نیســت .البتــه بــرای هــر فوقبرنامــه یــک
سرپرســت تعییــن کردیــم کــه بایــد جــز حمایتهــا تلقــی شــود.
 از یــک منبــع آگاه مطلــع شــدیم کــه معــاون گــروه از وضعیــتفعلــی راضــی نیســت و میخواهــد اســتعفا دهــد .ایــن موضــوع
صحــت دارد؟ و آیــا قبــا هــم گــروه ،معــاون داشــته اســت؟
 +بعــد از آن کــه مدیــر گــروه شــدم بــا ایشــان صحبــت کــردم
کــه تقســیم کار بکنیــم و البتــه آن زمــان وظایــف تعریــف شــده
بــود .بــه دانشــکده نامــه زدم کــه مــن حتمــا معــاون میخواهــم و
حداقــل در ســطح دانشــکده ایــن مــورد باشــد و جایــگاه ســازمانی
در دانشــکده شــرط الز ِم مــن بــود .در ســطح دیگــر تــاش کردیــم
ایــن بحــث در دانشــگاه نیــز تصویــب شــود و حقــوق مربــوط بــه
آن تعلــق بگیــرد.
بــا دکتــر صحبــت کردیــم و قــرار شــد ســطح پاییــن آن کــه
دانشــکده بــود ،حتمــا باشــد و بــه لحــاظ حقوقــی پولــی را کــه بــه
عنــوان مدیــر گــروه بــه مــن میدهنــد بــا هــم نصــف کنیــم .مــن
کــه راضــی هســتم و ایشــان نیــز حداقــل از ایــن نظــر ناراضــی
نیستند .
مســئلهی دیگــر ایــن اســت کــه اگــر مدیــر دنبــال روزمرگی باشــد
اصــا نمیتوانــد فکــر و تمرکــز کنــد .بــرای مثــال در قضی ـهی
تثبیــت جایــگاه گــروه کــه آن همــه فکــر پشــت آن بــود .مــن
یکنــم کــه کار زیــادی کــردم امــا فراغــت پیــدا
اصــا ادعــا نم 

کــردم تــا بتوانــم فکــر کنــم و ایــن بــدون کمــک معــاون گــروه
اصــا انجــام نمیشــد .ایــن کــه افــراد از کار و پژوهششــان
میافتنــد ،حتمــا بــرای مــن هــم اینگونــه بــوده امــا بقیــهاش
حاشــیه اســت و مــن مطمئنــم ایــن خبــر را از شــخص معــاون
گــروه نشــنیدهاید.
 وظایــف معــاون گــروه از همــان ابتــدا مشــخص بــود یــا بــهتدریــج شــکل گرفــت؟
 +از همــان ابتــدا مــا بــا هــم توافــق کردیــم .اولیــن کاری کــه
کردیــم ایــن بــود کــه نشســتیم و گفتیــم بهتریــن شــکل تقســیم
وظایــف کار مدیــر و معــاون گــروه چیســت .بــا دوســتان زیــادی
داخــل و خــارج گــروه مشــورت کردیــم ،بــا معاونــت فعلــی و دیگــر
گروههــا ،و کارهــا را لیســت کردیــم.
از معــاون گــروه بپرســید کــه آیــا ناراحتیــم یــا ســخت اســت .حتما
ســخت اســت و بــرای مــن نیــز اینگونــه اســت و بعــد یک ســری
اتفــاق ممکــن اســت رخ دهــد کــه آدم ابــراز ناراحتــی هم بکنــد .در
شــورای گــروه مثــا ،مــن هــم ممکــن اســت ابــراز ناراحتــی بکنم
و ایــن کــه بخواهیــم بــا اینهــا بــرای گــروه حاشــیه بســازیم کار

خوبــی نیســت .البتــه بعــد از آن جلســه بــا ایشــان صحبــت کردیم
تــا نقصهــا را رفــع کنیــم.
 یکــی از اســاتید اظهــار نارضایتــی کــرده و گفتهانــد کــه دیگــرتمایلــی بــه تعامــل بــا گــروه ندارنــد.
 +اگــر چنیــن چیــزی گفتهانــد ،مــن حــس خوبــی نــدارم و اگــر
مــن بــودم ایــن جملــه را نمیگفتــم .شــاید از بحــث جابهجاییهــا
ناراحــت شــدهاند و ایــن خــوب نیســت .البتــه طبیعــی اســت کــه
در گروهــی کــه  ۳۰نفــر هســت ،شــاید یــک نفــر هــم ناراحــت
بشــود ولــی علیرغــم میــل باطنــی مــن بــوده اســت .حتمــا بــه
دفعــات پیگیــری کــردم و میکنــم تــا ســرمایههای اجتماعــی
مــا کــه مهمتریــن ســرمایهی مــا اســت ،حفــظ شــود .احتمــاال
ایــن جملـهی دقیقــی نیســت ،چــرا کــه مــا ناگزیــر بــه همــکاری
هســتیم؛ زیــرا بــرای یــک هــدف مشــترک تــاش ،و بــه هــم
کمــک میکنیــم .قطعــا مــن بــه عنــوان مدیــر گــروه ،بــه
هــر کــس چــه کمــک مــن را بخواهــد و چــه نخواهــد ،کمــک
میکنــم.
 -ســبک مدیریتــی شــما نســبت بــه ده ســال پیــش کــه مدیــر

گــروه بودیــد ،چــه تغییــری کــرده اســت؟
 +آن موقــع کــه مــن مدیــر گــروه بــودم ،گــروه کوچــک
بــود و مــن بیشــتر میگفتــم کــه دبیــر هســتم و بــرای
خــود اصــا شــان مدیریــت قائــل نبــودم .گــروه کوچــک
بــود و خیلــی مســائل را بــا هــم حــل میکردیــم و مــن
هــم بیشــتر هماهنگکننــده بــودم .وقتــی گــروه ده نفــره
اســت ،میشــود یکــی یکــی مراجعــه و مشــکل را حــل
کــرد ،امــا وقتــی گــروه ســی نفــره اســت ایــن مراجعــات
انفــرادی امکانپذیــر نیســت.
از نظــر مــن تنهــا راهــکاری کــه یــک ســازمان بــزرگ بــه
ســامان برســد ،ایــن اســت کــه ســاختارها مرتــب شــود و
تکالیــف ،حقــوق و روابــط بیــن ایــن دو معلــوم باشــد.
یــک بخــش ،بخــش ســاختار اســت .ایــن کــه دوســتان از
ســر دلســوزی و حــس تعلــق بــه گــروه بــرای پیشــرفت
اهــداف گــروه بــه شــکل داوطلبانــه کمــک کننــد و تنهــا
میشــود از آنهــا تشــکر کــرد .البتــه ســعی کــردم
رســمیتر باشــد و تقدیرنامــه در ســطح مدیریــت گــروه و
مدیریــت دانشــکده انجــام بگیــرد و در یــک ســال قبــل
ایــن کار را کردیــم .پــس یــک بخــش ایــن اســت کــه بــه
صــورت داوطلبانــه مدیریــت میکنیــم.
بخــش دیگــر آن اســت کــه داریــم ســعی میکنیــم بــه
دانشــگاه بقبوالنیــم کــه ســاختار مدیریــت بایــد اینگونــه

باشــد.
بــه طــور کلــی مدیریتــم از ده ســال قبــل خیلــی فــرق کــرده
اســت .از دبیــر بــودن بــه مدیــر بــودن .کارهــا در هــر دو دوره
خــوب پیــش میرفــت و از هــر دو راضــی بــودم.
 در پایان اگر صحبتی دارید ،بفرمایید. +اول از شما تشکر میکنم.
مــوردی کــه خیلــی از آن صحبــت نشــد ،بحــث کنفرانسهــا و
مســابقات اســت کــه تقریبــا در کنفرانسهــا بــا تجربــه شــدهایم.
دو کنفرانــس  ICCKEو دو کنفرانــس IOT Smart City
برگــزار کردیــم کــه اینهــا موثــر بــوده و رشــد داشــته و بــه
ســمت بینالملــل شــدن حرکــت میکنــد.
ســال بعــد  IOTرا بــا مشــارکت دانشــگاه اصفهــان برگــزار
میکنیــم .بنــا داریــم مســابقات بازیســازی را هــر دو ســال
یــک بــار باشــد و همچنیــن  FCPCکــه بــه طــور منظــم
برگــزار میشــود.
</ Mr.Robot
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 در ابتــدا از ایــن کــه وقــت خــود را اختصــاصدادیــد ،تشــکر میکنــم .صحبــت را بــا اتفاقــات
مثبتــی کــه ســال قبــل داشــتیم شــروع میکنــم.
یکــی از آ نهــا طــرح کــوآپ بــود.
 +طــرح کــوآپ از زمــان دکتــر ابریشــمی اســتارت
خــورد .ایــد هی آن نیــز از آ نجــا آمــد کــه دانشــجو در
زمــان دو ماهــهی کارآمــوزی چیــزی یــاد نمیگیــرد.
بنابرایــن در ایــن طــرح در مــدت زمــان بیشــتری کــه
دو تــا شــشماه اســت ،وارد صنعــت میشــود.
 اتفــاق خــوب دیگــری کــه امســال شــاهدش بودیــمورود صنعــت در درس ریزپردازنــده بــود.
 +در واقــع مــا صنعــت را ترغیــب کردیــم ،اگرنــه
صنعــت حتــی فرصــت آمــدن بــه دانشــگاه و برگــزاری
دور هی آموزشــی را نــدارد .در ایــن جــا میخواهــم
بــه صراحــت از آقــای دکتــر ابریشــمی تشــکر کنــم.
در زمــان دکتــر ابریشــمی بــا ایشــان مذاکــره کردیــم
تــا دانشــجویان کارشناســی بــرای کار بــر روی
پروژ ههایشــان کــه بــه درد صنعــت میخــورد فضایــی
داشــته باشــند و خواســتیم تــا ایــن دانشــجویان کــه
زیــر نظــر مــن کار میکننــد در آزمایشــگا هها مســتقر
شــوند و ایشــان بــدون پرســیدن ســوال بیشــتری
موافقــت کردنــد.
 ســرفصل درســی تغییراتــی کــرده اســت ،ایــنتغییــرات در درس ریزپردازنــده بــه چــه شــکلی بــوده
اســت؟
 +تــا ســال قبــل ســرفصل درس ریزپردازنــده مبتنــی
بــر پردازنــده  x86بــود و از طرفــی آزمایشــگاه
ریزپردازنــده مبتنــی بــر پردازنــده  .ARMمــا آمدیــم
و حــل پــروژ هی درس ریزپردازنــده را کــه مبتنــی
برشبیهســاز بــود ،حــذف کردیــم تــا دانشــجویان بــر
روی قطعــات ســختافزاری کار کننــد .ایــن مصــادف
شــد بــا زمانــی کــه دکتــر ابریشــمی از مدیریــت گــروه
رفتــه بودنــد .در زمــان ایشــان برخــی قطعــات را بــا
توجــه بــه تغییــرات ســرفصل نیــاز داشــتیم و ایشــان
بــدون طــرح ســوالی  ۱۱میلیــون از بودجهشــان را

اختصــاص دادنــد و قطعــات را خریدیــم.
بعــد از ایــن کــه بــه ســرفصل جدیــد درس ریزپردازنــده
رســیدیم ،متوجــه شــدیم حــدود  ۴-۵میلیــون تومــان
بودجــه ،بــرای تامیــن قطعــات نیــاز داریــم .بــا توجــه
بــه ایــن کــه ایــن هزینــه بــه بودجــهی آموزشــی
مربــوط اســت ،ترجیــح دادم از بودجــهی تجهیــزات
ایــن را تامیــن کنــم .جوابــی کــه در مدیریــت فعلــی
بــه مــن داده شــد ،ایــن بــود کــه« :نــه چنیــن چیــزی
نداریــم ،بودجــه ای نداریــم کــه بــه همــهی دروس

اختصــاص داده شــود» جــواب مــن ایــن بــود کــه:
«باشــد ،همــه دروس کــه بــه ایــن بودجــه نیــاز
ندارنــد» و جوابــی کــه بــه مــن داده شــد ایــن بــود
کــه« :نــه ،شــاید آنهــا هــم بخواهنــد» گفتــم« :فعــا
کــه نخواســتهاند» گفــت« :خــب االن نخواســتهاند،
امــا چنیــن بودجــهای را نمیتوانیــم
بدهیــم ،زیــرا حالــت اختصاصــی پیــدا میکنــد»
گفتــم« :شــما بــرای درس هزینــه میکنیــد و مــن
ایــن قطعــات را در اختیــار مــدرس بعــدی ایــن

درس قــرار میدهــم» کــه گفتنــد:
«گــروه نمیتوانــد تجهیزاتــی بخــرد
کــه ایــن تجهیــزات را در اختیــار
دانشــجویان بگــذارد تــا  ۲۴ســاعته
اســتفاده کننــد».
یــک جــوری توصیــه شــد کــه
کاری نمیخواهــد بکنــی .آمــدم تــا
از هزینــهی پژوهشــی کــه بــرای
دانشــجویان ارشــد و دکتــری بایــد
هزینــه کنــم ،گذاشــتم و  ۲۴پــک
ســختافزاری تهیــه کــردم کــه
حــدود  ۵میلیــون تومــان شــد ،و
اینهــا را در اختیــار دانشــجویان
گذاشــتم.
خوشــبختانه اردیبهشــت امســال
ســرفصل جدیــد آمــد کــه در آن
 x86کامــل حــذف شــده و کال
تدریــس میکروکنترلــر اعــام شــد
و بــرای تکمیــل قطعــات در ایــن
مرحلــه حــدودا  ۱/۵تــا  ۲میلیــون
تومــن هزینــه الزم داشــتیم .از گــروه
خواســتیم کــه گــروه گفــت بودجــه
نداریــم و ایــن قطعــات بــه نظــر مــا
زیــاد اســت ،دلیــل بیاوریــد کــه بــه
چــه دلیــل نیــاز داریــد .ســرفصل
را مکتــوب کنیــد تــا در گرایــش
تصویــب شــود ،اگــر شــد حــرف شــما مــورد تاییــد
اســت .در حالــی کــه در زمــان دکتــر ابریشــمی
ایشــان گفتنــد هــر چــه شــما بگوییــد قبــول
دارم و انجــام میدهــم.
 تصمیمهــا و طر حهــای گــروه بــه چــه صــورتگرفتــه میشــود؟ قوانیــن خاصــی دارد؟
 +بعضــی از تصمیمهــا شــخصی گرفتــه میشــود.
بــه نظــرم شــورا در ایــن چنــد وقــت اخیــر فعالیــت
خاصــی نداشــته اســت.
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 آیــا نمیتوانســتید ایــن طــرح و نیــاز آن بــه بودجـهیآموزشــی را در جلســههای گــروه مطــرح کنیــد و آن
جــا بــه بحــث گذاشــته شــده تــا تصویــب شــود؟
 +مــا بایــد از مدیــر گــروه بخواهیــم کــه مطلــب را در
جلســات گــروه کامپیوتــر طــرح کنــد و وقتــی مدیــر
گــروه بــه مــن گفتــه بــود حــرف مــن ایــن اســت و
نیــازی بــه طــرح در شــورا نمیبینــم ،کاری نمیشــد
انجــام داد.
 پــس مســائلی کــه در جلســههای گــروه مطــرحمیشــود بنــا بــه ســلیقهی مدیــر گــروه اســت؟
 +بلــه همیشــه مدیــر گــروه بــه اســاتید نامــه میزنــد
تــا مســائلی را کــه الزم
میداننــد در گــروه مطــرح
شــود را لیســت کننــد و ایــن
قضیــه را گفتنــد بایــد در
گرایــش و توســط خودتــان
حــل شــود.
 آیــا شــما طــرح را درگرایــش نیــز مطــرح کردیــد؟
 +بلــه رفتیــم و طــرح را
گرایــش تصویــب کــرد.
گفتنــد شــما مــدرس هســتی
و از نظــر مــا مشــکلی نــدارد
و مــورد تاییــد اســت.
 بعــد از تایید گرایش چــه اتفاقی افتاد؟ +خــب بحــث بوروکراســی اســت کــه مدیــر جدیــد
گــروه بــه بوروکراســی عالقــه دارد و مــا تجهیــزات
را خواســتیم و گفتنــد از دانشــکده پیگیــری کــن تــا
تجهیــزات خریــداری شــود .طــوری شــد کــه گفتــم بــا
ایــن وضــع نمیتوانــم درس را ارائــه بدهــم.
 تامین بودجه از دانشــکده چه ایرادی داشــت؟ +بــه مــا گفتــه شــد کــه از طریــق دانشــکده بودجــه
بگیــر .خــودت نامــه بــزن و پیگیــری کــن .زمــان
دکتــر ابریشــمی هــم همیــن قضیــه وجــود داشــت.
منتهــا آقــای دکتــر ابریشــمی بــرای آن کــه کارهــا
زودتــر انجــام شــود ،بودجــه را از ســمت گــروه تهیــه

میکردنــد و کارمنــدان گــروه پیگیــری میکردنــد تــا
بودجـهی دانشــکده برســد ،امــا در مدیریــت فعلــی ایــن
گونــه نیســت.
 مگــر نمیگوییــد کــه ردیــف بودجــهای اختصاصــادر زمین ـهی مســائل آموزشــی گــروه ،بــا نــام بودج ـهی
تجهیــزات وجــود دارد؟ پــس تکلیــف آن چــه میشــود؟
 +اســمش بودجــهی تجهیــزات اســت ،امــا
ایــن کــه کجــا خــرج میشــود ،مشــخص
نیســت و حداقــل مــن نمیدانــم .حتــی بــرای مــواردی
ماننــد تهیــه کابــل HDMIنیــز گــروه بودجــه تهیــه
نکــرد و خودمــان هزینــه کردیــم.
بــرای اســکان دانشــجویان در
زمــان دکتــر ابریشــمی ایشــان
فقــط گفتنــد بــه بچههــا
کلیــد نبایــد بدهیــد ،امــا نصــب
کار تخــوان مانعــی نــدارد .مــن
از بودجــهی پژوهشــی خــودم
کار تخــوان گرفتــم و بچههــا از
آن زمــان از کار تخــوان اســتفاده
میکر د نــد .
 بعــد از اتفاقــی کــه در تــرمگذشــته و در درس ریزپردازنــده
رخ داد و پروژ ههــا را در حضــور
نماینــدگان صنعــت هــم رونمایــی کردیــد ،گــروه بــرای
حمایــت از ایــن درس توجیــه شــد؟
 +گــروه بــه طــور معنــوی و زبانــی حمایــت کــرد،
امــا در عمــل اتفاقــی نیوفتــاد .ســیمهای کهنــه
شــد هی آزمایشــگاه و چندیــن مــاژول نیــاز بــود کــه
بــا هزینــهی دالری جدیــد حــدودا  ۳میلیــون تومــان
هزینــه داشــت .حتــی بعــد از ایــن اتفــاق ،گــروه
گفــت کــه نمیتوانــم چنیــن کاری بکنــم و
بودجــه نداریــم و از گرنــت ســایر اســاتید اســتفاده
کــن .گفتــم اگــر بخواهــم از گرنــت هزینــه کنــم،
از گرنــت شــخصی خــودم ایــن کار را میکنــم کــه
تعهــدی هــم بــه ســایر اســاتید ندهــم .و ایــن جــا مــن
بــه صنعــت نامــه زدم کــه آیــا در راه علــم و فنــاوری

ـف علمــی و بــرای پیشــرفت دانشــجوهای شــهر
و وقـ ِ
خــود حاضــر بــه کمــک هســتید کــه دو شــرکت یکــی
 ۳میلیــون تومــان و دیگــری  ۱/۵میلیــون تومــان بــه
حســاب شــخصی مــن ریختنــد و قطعــات را خریدیــم.
 چــه مســائلی باعــث شــد در هفتههــای آغازیــنتــرم ،از تدریــس درس آزمایشــگاه ریزپردازنــده
اجتنــاب کــرده و اعالمیــهای مبنــی بــر عــدم
برگــزاری آن بزنیــد؟
 +بــا توجــه بــه ســرفصل جدیــد ،بــا ایــن مشــکل
مواجــه شــدیم کــه  ۱میلیــون تومــان
قطعــات جدیــد الزم داشــتیم کــه گفتنــد
گــروه نمیخــرد و بایــد از دانشــکده بگیریــم و
آخریــن هفتــهی تــرم تابســتان مــن رســما بــه
گــروه اعــام کــردم کــه درس آزمایشــگاه
ریزپردازنــده را نمیتوانــم ارائــه دهــم
و هــر کار دلتــان میخواهــد بــرای درس
آزمایشــگاه ریزپردازنــده انجــام دهیــد .کــه
در اینجــا دکتــر قائمــی کارت خــود را بــه عنــوان
مدیــر گــروه بــه مــن دادنــد و گفتنــد خریــد را انجــام
دهیــد و فاکتورهایــش را بیاوریــد تــا پیگیــری کنیــم.
 بنابرایــن در ایــن جــا مشــکل تهیــه قطعــات بــاتوجــه بــه تغییــر ســرفصل درســی حــل شــد؟
 +بلــه ،امــا بــا یــک دغدغـهی فکــری زیــاد کــه تــرم
شــروع شــده اســت و مــن هزارتــا کار و گرفتــاری دارم
مــن مــدرس آزمایشــگاه بایــد بــه دنبــال قطعــات
و ِ
باشــم ،در حالــی کــه کار مــن تامیــن قطعــات نیســت.
 جابهجایــی آزمایشــگا هها بــه چــه صــورت بــود وآیــا تاثیــری در درس شــما داشــت؟
 +چالــش بعــدی مــا پــس از تهیــه قطعــات ایــن
بــود کــه آزمایشــگاه مدارمنطقــی و معمــاری بــا
آزمایشــگاه ریزپردازنــده یکــی شــده و مســئولیت ایــن
آزمایشــگاه بــه سرپرســت آزمایشــگاه مدارمنطقــی و
معمــاری داده شــد و ایشــان گفتنــد اگــر دانشــجویان
شــما بخواهنــد از فضــای فــوق اســتفاده کننــد ،بایــد
قوانیــن جدیــد را بپذیرنــد و بایــد تایمهایــی
کــه مــا مشــخص میکنیــم ،بیاینــد .بنابرایــن فقــط

 ۶تــا  ۸بعدازظهــر میمانــد کــه عمــا نمیتوانســتند
بیاینــد.
 نظــر مدیر گروه در ایــن زمینه چه بود؟ +از نظــر مدیریــت گــروه دانشــجویانی کــه زیــر
نظــر مــن کار میکننــد ،اولویتشــان از بچههــای
انجمــن پایینتــر اســت .بــا حفــظ احتــرام تمــام
انجمنهــا ،انجمنهایــی کــه فقــط بــرای
دل خودشــان کار میکننــد و هیــچ هــدف
بلندمدتــی پشــت برنامههــای کاری
بچههــا نیســت و مــن بــه صراحــت اعــام
میکنــم اگــر مــا در در سمــان پیشــرفتی داشــتیم،
نتیجـهی حمایتــی بــود کــه در زمــان دکتــر ابریشــمی
میشــد .
 آیا راهــکاری در این زمینه دارید؟ +تنهــا راهــکاری کــه االن دارم سیاســت دوری و
دوســتی اســت .در شــرایطی کــه در حــال حاضــر بــه
وجــود آمــده بــه مدیریــت گــروه اعــام کــردم
کــه در دور هی مدیریــت ایشــان بــا گــروه
تعاملــی نخواهــم داشــت .تمــام دانشــجویان
فــوق برنامــهام را از تمــام آزمایشــگا ههای آموزشــی
بیــرون کشــید هام و از آ نجــا کــه گــروه اصــا بــه مــا
سرویســی نمیدهــد ،مــن هــم دیگــر تعهــدی بــرای
آن کــه در ســا لهای آینــده بــه گــروه خدماتــی مثــل
ارائــهی آزمایشــگا ههای باکیفیــت ،نــدارم.
 تغییــرات ســرفصل درســی ،گــروه را مجبــور بــهانجــام تغییراتــی میکــرد ،شــما پیشــنهاد بهتــری
داشــتید؟
 +گــروه بهتــر بــود فضاهــای دیگــر را فعــال
میکــرد .گــروه ادعــا میکنــد کــه فضایــی تحــت
عنــوان اتــاق پــروژه دارد .امــا بــا گذشــت دو مــاه
از تــرم ،شــما چنیــن فضایــی را نمیبینیــد و مــا
برنام ـهای داریــم و ظــرف چنــد ســال آینــده ،فضــای
بزرگتــری قطعــا ایجــاد خواهیــم کــرد .مدیریــت
جدیــد همیشــه اعتقــاد دارد کــه اســاتید دنبــال ایجــاد
فضــای اختصاصــی بــرای خــود هســتند.
 -آیــا مشــکل شــما را ســایر مســئولین آزمایشــگاه
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هــم داشــتند؟
 +بــرای بقیــهی اســاتید کــه دانشجویا نشــان تحــت
نظرشــان نیســتند و انجمنهایــی کــه بــاال
سرشــان اســتاد خاصــی وجــود نــدارد و
صدا یشــان را کســی نمیشــنود ،بــرای آ نهــا اتفــاق
خاصــی نیوفتــاد.
دکتــر قائمــی در سخنرانیهایشــان خــود را بــهحمایــت از فعالیتهــای فــوق برنامــه ،مشــتاق نشــان
دادنــد ،در عمــل هــم همینطــور بــود؟
 +مــن همــهی اینهــا را ادعــا میدانــم .از
حــرف تــا واقعیــت فاصلــه بســیار هســت.
پــس به نظر شــما حمایت نکردند؟ +نــه! چــه حمایتــی کردنــد؟ شــما از بچههــای ســایر
انجمنهــا بپرســید .از تشــکلهای دیگــر و مســابقاتی
کــه برگــزار میشــود ،بپرســید ،و ببینیــد چــه حمایتــی
انجــام میشــود .برویــد ببینیــد برگــزاری دور هی قبلــی
کــوآپ بــا چــه امکاناتــی انجــام شــد .انجمــن کنــار
کشــید و خــود دکتــر بــه مــن گفتنــد بــا انجمنهــا
صحبــت کنــم تــا همــکاری کننــد و مــن بــه دکتــر
گفتــم مــن مســئولش نیســتم و خانــم دکتــر زمــردی
را مســئول گذاشــتید کــه ایشــان گفتنــد مــن همــهی
گــروه را مســئول میدانــم و همــه بایــد کمــک کننــد
و مــن هــم قبــول کــردم ،امــا ترجیــح میدهــم
دیگــر هیــچ تعاملــی بــا گــروه نداشــته
باشــم .نهایــت حمایــت گــروه از مــن ایــن اســت کــه
ارائـهی درس ریزپردازنــده را بــه مــن داد هانــد ،همیــن.
 دکتــر قائمــی جلســاتی بــا مســئولین آزمایشــگا ههابــرای بهبــود ایــن تغییــرات گذاشــتند ،بــاز هــم فکــر
میکنیــد کملطفــی کرد هانــد؟
 +االن کیفیــت تدریــس برخــی از آزمایشــگا هها
را ببینیــد ،نیــازی هــم بــه صحبــت مــن نیســت از
دانشــجویان بپرســید ،همیــن آزمایشــگا ههایی کــه
هــر روز ادعــا میکننــد و حــرف میزننــد کــه
آزمایشــگا هها بهبــود پیــدا کرد هانــد و شــرایط بهتــر
شــده اســت ،بــا چــه کیفیتــی درس را ارائــه میدهنــد.
-کدام آزمایشــگاه کیفیــت ارائه ضعیفی دارد؟

 +اجــازه بدهیــد در ایــن رابطــه حرفــی نزنــم .در ایــن
زمینــه حر فهایــم را در گــروه زد هام و برداشــتهای
شــخصی از آن شــده ،بهتــر اســت از دانشــجوها
بپرســید کــه کــدام آزمایشــگاه حتــی کیفیــت ارائــه
معمولــی هــم نــدارد.
 رابط ـهی ســایر اســاتید بــا گــروه و مدیــر گــروه بــهچــه صــورت اســت؟ آیــا آ نهــا هــم مشــکلی دارنــد؟
 +مــن در مــورد ارتبــاط دیگــران اظهــار نظــری
نمیکنــم ،امــا در مــورد تعامــل خــودم بــا گــروه
احســاس میکنــم تعامــل دوری و دوســتی
بهتــر اســت .مــا کار خودمــان را میکنیــم و گــروه
هــم کار خــودش را بکنــد و بــه هــم کاری نداشــته
باشــیم بهتــر اســت .بــه طــور کلــی عامــل د لگرمــی
مــا بــرای ارتبــاط بــا صنعــت و ارائــهی بهتــر دروس،
هئیــت رئیســهی فعلــی دانشــکده اســت.
 بنابرایــن شــما حمایتهــای مــورد نیــاز خــود را ازســمت هیئــت رئیســه دنبــال میکنیــد؟
 +ایــن حمایتهــا را داریــم و وقتــی ایــن حمایتهــا
وجــود دارد ،نیــازی نیســت کــه بخواهیــم یــک
شــخص بــا تفکــر خــاص ،حمایتهــای مــا
را تاییــد کنــد .البتــه مــن بــا گــروه مشــکلی نــدارم
و اگــر داشــتم نامــه اســتعفا یــا انصرافــم از تدریــس
در ایــن تــرم را اعــام میکــردم .امــا اعتقــاد دارم
بــه دوری و دوســتی .بــا آقــای دکتــر قائمــی
دوســتیم ،ولــی در کار ترجیــح میدهــم بــا
ایشــان همراهــی نشــود.
 اگــر بخواهیــد مدیریــت گــروه را در زمــان دکتــرابریشــمی و دکتــر بافقــی مقایســه کنیــد ،چــه
میگو ییــد ؟
 +زمــان دکتــر ابریشــمی اعتمــاد بــه عملکــرد اســاتید
بیشــتر بــود و آقــای دکتــر مــن را قبــول داشــتند و
صفــر تــا صــد قضیــه را بــه مــن میســپردند .البتــه
ایشــان نیــز میگفتنــد کــه وقتــی اطمینــان وجــود
دارد ،انتظــار داریــم بــه بهتریــن شــکل پاســخ اعتمــاد
را بدهیــد .امــا در مدیریــت فعلــی اینگونــه بــود کــه
کمتریــن ارتبــاط و تعاملــی نداریــم.

 بحثهایــی در رابطــه بــا عــدم رضایــت معــاونگــروه نیــز شــنیده میشــد ،بــه طــوری کــه شــنیدیم
میخواهنــد اســتعفا بدهنــد.
 +معــاون گــروه قــرار بــود وظایــف خاصــی داشــته
باشــد و فقــط بــا دانشــجویان کارشناســی تعامــل کنــد،
امــا اینطــور کــه دکتــر هراتــی اعــام کرد هانــد،
بیــش از آن چــه قــرار بــوده بــه ایشــان محــول شــده
و ایشــان از کارهــای جــدی خــود ،ماننــد پژوهــش و
تدریــس ،عقــب ماند هانــد .بــرای همیــن آقــای دکتــر
راغــب بــه ادامــهی معاونــت گــروه نیســت.
 بنابراین ایشــان میخواهنــد کنار هگیری کنند؟ +ایــن کــه در آینــده چــه اتفاقــی میافتــد را از
خــود دکتــر بپرســید .ایشــان در یکــی از جلســات
گــروه چنیــن حرفــی را زده و گفتهانــد میخواهنــد
کنار هگیــری کننــد .البتــه مــا در زمــان دکتــر
ابریشــمی معــاون گــروه نداشــتیم و در سیســتم
جدیــد ایــن ســمت ایجــاد شــده اســت.
 پــس فعالیتهایــی کــه در حــال حاضــر بــر عهــد هیمعــاون گــروه اســت ،وظیف ـهی مدیــر گــروه میباشــد؟
 +در زمــان مدیریــت دکتــر ابریشــمی ایــن کارهــا
توســط خــود ایشــان انجــام میشــد.
 آیــا شــرح وظایفــی بــرای اعضــای گــروه بــه طــورمشــخص و ثبــت شــده داریــم؟
 +گــروه ادعا میکند که چنین چیزی هســت.
دور هی بعــدی انتخــاب مدیــر گــروه اردیبهشــت ۹۸اســت .در ایــن زمینــه چــه نظــری داریــد؟
 +بــرای مدیریــت در شــرایط جامعــهی فعلــی کــه
جامع ـهی فنــاور اســت ،نیــاز بــه مدیــران بــا تفکــرات
جدیــد داریــم ،نــه مدیریــت بــا افــکار ده بیســت ســال
پیــش و بــه نظــر مــن هــر کــس مدیــر گــروه میشــود
بایــد اصــول مدیریــت را بلــد باشــد.
 البتــه دکتــر قائمــی قبــل از دور هی دکتــر ابریشــمیهــم مدیــر گــروه بودنــد.
 +مــن درمــورد شــخص خاصــی صحبــت نکــردم ،امــا
اگــر دکتــر ابریشــمی هــم االن مدیــر گــروه بودنــد،
بایــد ســبک مدیریتیشــان عــوض میشــد .تغییــر

الزم اســت .جهــان تغییــر میکنــد .زمــان شــروع
مدیریــت دکتــر ابریشــمی مــا اصــا راهــروی کامپیوتــر
نداشــتیم .دفتــر گــروه بــا ایــن تشــکیالت و بــه ایــن
منظمــی و اتــاق شــورا بــه ایــن وســعت نداشــتیم .پــس
ســبک مدیــر گــروه بایــد بــه روز باشــد .ایــن کــه مــن
ـمتی داشــتم و دوبــاره بعــد از ۵
 ۵ســال قبــل یــک سِ ـ َ
ســال بیایــم و همــان ســمت را بگیــرم و همــان رفتــار
را انجــام بدهــم ،بــه نظــر مــن جــواب خوبــی نخواهــد
داد.
 شــنید هایم کــه در زمــان انتخــاب مدیــر گــروهجدیــد ،دکتــر ابریشــمی و دکتــر بافقــی هــر دو نامــزد
شــده بودنــد ،چــرا دکتــر ابریشــمی انتخــاب نشــد؟
 +ایشــان اولیــن و تنهــا مدیــر گروهــی بــود کــه
توانســت راهــروی گــروه کامپیوتــر را بســازد .طبــق
تاریــخ گــروه ،ایــن راهــرو از ســال  ۷۲نیمهســاز
ِ
وجــود داشــت و در زمــان دکتــر ابریشــمی ایــن راهــرو
ســرانجام ســاخته شــد .پــس از  ۴ســال مدیریــت
ایشــان گــروه همچنــان تمایــل داشــت کــه ایشــان
ادامــه دهــد و خــود دکتــر هــم تقریبــا بــه اکــراه
پذیرفتــه بودنــد .امــا گــروه بــا توجــه بــه اکــراه دکتــر
ابریشــمی و فرصتــی کــه میخواســت تــا بــه کارهــای
پژوهشــی خــود برســد ،ســعی کــرد گزینههــای
دیگــری را مطــرح کنــد.
 در پایــان اگر صحبتی داریــد ،بفرمایید. +در زمــان مدیریــت دکتــر ابریشــمی ،اعتقــادی کــه
ایشــان داشــتند و مــن هــم آن را قبــول دارم ،ایــن
بــود کــه مســئولیت تدویــن ســرفصل و نظــارت بــر
دروس آزمایشــگاهی ،بــا اســاتید متولــی در سهــای
تئــوری همــان آزمایشــگاه اســت و ایــن اســاتید بهتــر
اســت بــا توجــه بــه نیــاز صنعــت ،ایــن ســرفصلها را
تعییــن کننــد ،کــه مــا بــر همیــن اســاس آزمایشــگاه
ریزپردازنــده را تغییــر دادیــم و کنفیکــون کردیــم
و آزمایشــگا هها بــه ســمت اصــاح رفتنــد .امــا در
مدیریــت فعلــی چنیــن سیســتمی وجــود نــدارد و
معلــوم نیســت چــه ســرفصلی درس داده میشــود و
چــه اتفاقــی میافتــد.
</ Mr.Robot
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ـاون بانــک شــوم .از همــان اوایــل
از اولــش دوســت داشــتم معـ ِ
بچگــی کــه بــا بزرگترهــا بانــک میرفتــم ،خیــره خیــره بــه
اتــاق معــاون نــگاه میکــردم .چقــدر خــوب اســت بــه مــردم
شــماره بدهــی و شــمارهها خوانــده شــود و مــردم یکــی یکــی
بیاینــد جلــو .مردمــی کــه میخواهنــد وام بگیرنــد ،کارشــان
پیشــت گیــر اســت یــا هــر چــه .ولــی نمیدانــم چــه شــد کــه
چــرخ روزگار چرخیــد و چرخیــد و مــن را بــه رشــتهی کامپیوتــر
آورد .آن هــم کجــا؟ دانشــگاه فردوســی!
رشــتهام خــوب بــود .دانشــگاهم خــوب بــود .دانشــجوها
دوســتم داشــتند و دانشــجوها را دوســت داشــتم .ولــی یــک
ـکل خیلــی بــزرگ بــود .مــن معــاون بانــک نبــودم ،و ایــن
مشـ ِ
موضــوع همیشــه مــن را اذیــت میکــرد .یــک روز کــه در
اتاقــم بــه یــاد گذشــته عکسهــای دانشــجوییام را نــگاه
میکــردم ،جرقــهای در ذهنــم زده شــد .مــن هنــوز هــم
میتوانســتم معــاون شــوم .از همــان روز ســعی کــردم و ســعی
کــردم ،تــا باالخــره شــدم آقــای معــاون.
ـاون بانــک نبــود ،ولــی معــاون ،معــاون
ـاون گــروه ،معـ ِ
معـ ِ
اســت دیگــر! و از همانجــا بــود کــه معاونبازیهایــم
شــروع شــد .میدیــدم معــاون بانــک بــرای یــک وام ،کلــی
آدم را میدوانــد و پــاس میدهــد .مــن هــم بــه دانشــجوها
پیــش مــن».
گفتــم« :بیخــود میکنیــد میآییــد
ِ
ـاون بانــک الکــی درخواســت وام را رد میکنــد یــا
دیــدم معـ ِ
آن را بــه تعویــق میانــدازد .مــن هــم بــه همــان دانشــجوها

گفتــم بــا هــر کــس حــال کنــم ،ارائــه بــه اســتاد میدهــم و
بــا هــر کــس حــال نکنــم ،تــرم ده بــردارد!
دیــدم معــاون بانــک بابــت کاری کــه وظیف ـهاش اســت
کلــی منــت ســر مــردم میگــذارد .مــن هــم از یــک جایــی بــه
بعــد گفتــم در گروههــای دیگــر اصــا اســتادی نیســت کــه
جــواب شــما را بدهــد .شــماها میبینیــد مــن ایــن جــا هســتم،
هــی میآییــد کارهایتــان را روی شــانهی مــن میاندازیــد.
شــاید اصــا نخواهــم درسهایــی را کــه میخواهیــد ،ارائــه
بدهــم .روز آخــر انتخــاب واحــد هــم تیــر آخــرم را زدم و بــه
آرزوی بچگیــم رســیدم .سیســتم نوبتدهــی!
از همــان بچگــی عاشــق شــمارهدادن بــودم و آن روز هــم
بــه منشــی گفتــم ،بــه هــر نفــر یــک شــماره بدهــد و بــه
ـاون تمامعیــار
ترتیــب آنهــا را بفرســتد تــو .آن روز یــک معـ ِ
ـت در منتظــر بودنــد تــا
بــودم .مــردم بــا شــور و اســترس پشـ ِ
یکــی یکــی شمارهشــان خوانــده شــود ،و بیاینــد داخــل و مــن
کارشــان را راه نینــدازم.
در لحظــه خیلــی خــوب بــود و خیلــی خــوش گذشــت،
امــا کــم کــم شــیرینیاش دلــم را زد ،و ایــن دلزدگــی آنقــدر
ـت حــذف و اضافــه بــه جــای آن کــه آقــای
زیــاد شــد کــه وقـ ِ
معــاون باشــم ،همــان اســتادی شــده بــودم ،کــه بچههــا
دوســتش داشــتند.
درسهایــی را کــه میخواســتند پیگیــری کــردم و ارائــه
دادم .تداخــل دروس بچههــا را درســت کــردم .تــا حـ ِد امــکان
کارهــا را راه میانداختــم
و تــا آخــر وقــت اگــر چــه
خســته بــودم ،لبخنــد از
لبانــم نمیرفــت و از آن
بــه بعــد جــواب بچههــا
را نــه بــه عنــوان یــک
عنــوان
معــاون ،بلکــه بــه
ِ
یــک اســتا ِد دلســوز
مــیدادم .ولــی در کل،
خوشــحالم کــه در مملکتــی
زندگــی میکنــم کــه
معــاون گــروه شــدن
بــا
ِ
بــه آرزوی معــاون بانــک
شــدنم رســیدم!
آستریکس </

دکتر بیعمل
نظــم داشــتن همــواره باعــث انجــام هــر چــه بهتــر هــر کار
یــا مســئولیتی میشــود .ایــن موضــوع بــرای مــا دانشــجویان
کامپیوتــر بســیار آشــنا اســت .دقیــق بــودن سیســتمهای
کامپیوتــری کامــا مشــخص اســت .بــه طــور مثــال در دروس
کارشناســی بــه کــرات بــه ایــن اصــل اشــاره میشــود.
مخصوصــا در دو درس اصلــی نرمافــزار.
حــال ســوال بســیار بزرگــی در ذهــن شــکل میگیــرد کــه
چــرا  ۲مــاه پــس از امتحــان پایــان تــرم یکــی از ایــن دروس
اصلــی نمــراتِ خــام آن هنــوز محاســبه و در پویــا یــا VU
بارگــذاری نشــده بــود .حتــی تــا یــک مــاه بعــد از جلســهی
حضــوری تحویــل پــروژه نیــز نمــرات اعــام نشــد .ایــن در
حالــی بــود کــه زمانــی کــه بــا دانشــجویان همــکار اســتاد
صحبــت میشــد ،همگــی اذعــان داشــتند کــه نمــرات پــروژه را
بــه اســتاد اعــام کردهانــد.
و واقعــا چــه میشــود کــه مــا اینقــدر زود حرفهــای
خودمــان یادمــان مــیرود .تئوریمــان قــوی اســت خــدا را
شــکر! امــا امــان از عمــل! شــاید اگــر اســتاد درس دیگــری ایــن
دیرکــرد را داشــت ،بــا قــدری اغمــاض میشــد از آن گذشــت.

امــا نــه درســی همچــون مهندســی نرمافــزار کــه تمــام آن از
ارزشــمند بــودن انضبــاط حــرف میزنــد.
موضــوع تاخیــر بارگــذاری نمرههــا چنــد بــار دیگــر در طــول
ســالیان اخیــر اتفــاق افتــاده اســت؛ بــه طــور مثــال در درس
طراحــی الگوریتــم ،اســتا ِد درس زمانــی نمــرات را وارد کــرد کــه
آخریــن شــب وارد کــردن نمــرات بــود و ایــن مســئله عمــا حق
اعتــراض را از دانشــجویان گرفــت .از ایــن دســت رخدادها بســیار
اتفــاق افتــاده اســت و جــدا نمیشــود آن را نــادر خوانــد و ســاده
از کنــارش گذشــت.
گاهــی بســیاری از اینگونــه رفتارهــا باعــث ایجــاد احســاس
ک ـمارزش پنداشــتن دانشــجو توســط اســاتید میشــود ،کــه در
نتیجــه باعــث ســوتفاهمهای بســیاری اســت.
قطعــا رفتــار شــما اســتادان گرامــی در دانشــجویان تاثیــر بســیار
بیشــتری نســبت بــه حرفتــان دارد .لطفــا حواسمــان ابتــدا
بــه عملمــانباشــد.
رند کام </
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مد تهــا بــود کــه رشــتهی مهندســی کامپیوتــر
در تمامــی دانشــگا ههای کشــور بــه دو گرایــش
نر مافــزار و معمــاری سیســتمهای کامپیوتــری
تقســیم شــده بــود و متقاضیــان بنــا بــه عالقــهی
نتایــج مرحلــهی اول کنکــور
آمــدن
خــود پــس از
ِ
ِ
سراســری ،یکــی از ایــن دو گرایــش را انتخــاب کــرده
و در صــورت قبــول شــدن ،بــه دانشــگاه در رشــتهی
مهندســی کامپیوتــر و گرایــش مدنظرشــان میرفتنــد.
امــا رفتــه رفتــه توجــه رتبههــای بهتــر بــه گرایــش
نر مافــزار بیشــتر شــد و آن بختبرگشــتههایی کــه
آزمــون چنــد ســاعتهی کنکــور سراســری را کمــی،
تاکیــد میکنــم ،فقــط کمــی بدتــر داده بودنــد ،بــه
اجبــار بــه انتخــاب گرایــش دیگــر روی میآوردنــد.
(دیگــر نگویــم کــه بخــش زیــادی از گــروه اول فــرق
مادربــرد را بــا کیــس تشــخیص نمیدادنــد ،چــه
برســد فــرق نر مافــزار و ســختافزار را)
ایــن انتخــاب کامــا آگاهانــه باعــث نارضایتــی
درصــد قابــل توجهــی از

دانشــجویان کامپیوتــر شــده بــود و ایــن نارضایتــی
ســبب نمر ههــای پاییــن ،کیفیــت پاییــن تحصیلــی و
در بهتریــن حالــت ،تغییــر رشــته ،کــه نتیجــهی آن،
تلــف شــدن چنــد ســال از عمــر دانشــجو و ایجــاد
هزینــهی اضافــی بــرای دانشــگاه بــود.
وزارت علــوم (یــا هــر جایــی کــه مســئول ایــن
تغییــر اســت) تصمیــم گرفــت تــا دانشــجویان را
مجبــور کنــد ،قبــل از فراینــد انتخــاب گرایــش ،کــه
حــاال ردی از آن بــه جــا نمانــده اســت ،دســتکم
کیــس و کیبــورد را ببیننــد .بــه ایــن ترتیــب کــه
دانشــجویان ورودی  ۹۵و پــس از آن ،کــه قصــد
تحصیــل در یکــی از گرایشهــای مرتبــط بــا رشــتهی
کامپیوتــر را دارنــد ،همگــی در انتخــاب رشــته ،بایــد
رشــتهی اصلــی خــود کــه همــان مهندســی کامپیوتــر
اســت را انتخــاب کننــد و پــس
از گذرانــدن

دو ســال تحصیلــی ،یکــی از چهــار تمرکــز رشــتهی
کامپیوتــر کــه عبارتنــد از؛ سیســتمهای کامپیوتــری،
طراحــی و توســعهی نر مافــزار ،شــبکههای
کامپیوتــری و هــوش مصنوعــی را بــه عنــوان تمرکــز
اصلــی و یکــی دیگــر را بــه عنــوان تمرکــز فرعــی
خــود انتخــاب کننــد .پــس از آن در سهایــی از
بســتههای انتخــاب شــده را میگذراننــد .همچنیــن
هــر دانشــجو چهــار واحــد از واحدهــای آزمایشــگاهی
و نُــه واحــد اختیــاری دیگــر را بنــا بــه صال حدیــد
خــود میگذرانــد .دو ســالی کــه باعــث میشــود
اطالعاتــی از رشــتهی کامپیوتــر کســب کننــد .شــاید
کــه عاقــل شــدن آ نهــا و گذرانــدن دو ســال دیگــر

از عمرشــان باعــث شــود تــا انتخابــی مناســب روحیــه
و شرایطشــان داشــته باشــند و آنقــدر روی دســت
دانشــگاه ،دولــت و از همــه مهمتــر خانواد ههایشــان
خــرج نگذارنــد.
مــا نیــز بــه نوبـهی خــود از مســئولین کمــال تشــکر را
داریــم کــه تدبیــری بــرای بیدقتــی یــا ســهلانگاری
بعضــی از مــا دانشــجویان و خانواد ههایمــان در زمانــی
کــه قــرار اســت یکــی از مهمتریــن تصمیمهــای
زندگیمــان را بگیریــم ،اندیشــید هاند .امیــد اســت
کــه ارگا نهــای دولتــی دیگــر نظیــر آمــوزش و
پــرورش نیــز بــه ســوی پیشــرفت قدمــی هرچنــد بــه
ایــن انــدازه کوچــک بردارنــد.
قاتل</
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شــنیدن شــایعات کــذب
در ماههــای اخیــر کمتــر شــاهد
ِ
بودیــم و بیشــتر شــنیدهها طعــم حقیقــت داشــتند!
در همیــن اوضــاع ،شــایعهای نیــز وجــود داشــت کــه کمتــر
بــه گــوش میرســید .شــایعه در مــورد اقــدام گروهــی از
اســاتید ،و نارضایتــی از مدیــر گــرو ِه فعلــی اســت .ایــن
شــایعه ،جمــع کــردن امضــا توســط
بعضــی از اســاتید ،بــرای عــزل
ــم ِت
دکتــر قائمــی بافقــی از سِ َ
مدیریــت گــروه میباشــد.
بــرای بررســی صحــت ایــن شــایعه
ابتــدا بــا دکتــر نــوری کــه ســرنخ
مــا از ایــن قضیــه بودنــد ،صحبــت
کردیــم .ایشــان پــس از شــنیدن
شــایعه بــا تعجــب اذعــان کردنــد
کــه بــرای اولیــن بــار اســت کــه
چنیــن حرفــی را میشــوند .وقتــی از ایشــان دربــارهی
نامــهای کــه باعــث پیدایــش ایــن شــایعه شــده بــود،
پرســیدیم ،گفتنــد کــه نامــه بــرای لغــو یکــی از دســتورات
دانشــگاه بــوده اســت کــه بعضــی از اســاتید
بــا آن مشــکل داشــتند و در پــی
جمعکــردن امضــا بــرای لغــو
قانــون اعمــال شــده بودنــد.
همچنیــن گفتنــد؛ بهتــر اســت
دربــارهی جزئیــات نامــه چیــزی پخــش
نشــود.
ســپس بــا دکتــر غیاثــی شــیرازی کــه بخــش
دیگــری از ایــن شــایعه بودنــد ،مصاحبــه
کردیــم .ایشــان نیــز وجــود چنیــن نامــهای را
تکذیــب کردنــد و خاطرنشــان کردنــد کــه فضــای

گــروه همــواره خــاف چنیــن چیــزی بــوده اســت؛ بــه ایــن
معنــی کــه هم ـهی اعضــای گــروه (!) نــه تنهــا از عملکــرد
شــخص مدیــر گــروه ناراضــی نیســتند ،بلکــه از تخریــب
وجهــهی ایشــان ناراضیانــد و اعضــای هیئــت علمــی

نقــش حمایتــی بــرای مدیــر گــروه ایفــا میکنــد و اصــا
بــه دنبــال چنیــن اقداماتــی نیســت.
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