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قت این ومهندسی دانشگاه فردوسی مشهد را رئیس  هخورشیدی، ایدة تدوین تاریخچة دانشکد 1395در ابتدای سال 

ر وقت گروه دانشکده، دکتر حبیب رجبی مشهدی، مطرح نمودند. این طرح با دکتر محمدتقی ایمان پور، استاد و مدی

ردوسی مشهد و همچنین دکتر سلمان ساکت، رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه ف تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

ر گرفت و اشته شد. پس از برگزاری جلساتی در این خصوص، این طرح مورد تأیید و پذیریش طرفین قرادر میان گذ

طرف و عنوان مجری ازیکبین دکتر محمدتقی ایمان پور، به قراردادمقدمات انجام طرح فراهم گردید. پس از  عقد 

ه سرپرستی بطرف دیگر، کار بر روی طرح  عنوان کارفرما ازساکت به دکتر سلمانآقایان دکتر حبیب رجبی مشهدی و 

خ شفاهی آقای جمشید قشنگ، عضو هیأت علمی سابق گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد و کارمند کنونی بخش تاری

موازی در دو  طور هم زمان وی آغازین و بهروزهاکتابخانة آستان قدس رضوی، آغاز گردید. همکاران پروژه از همان 

اسناد  ۀطالعمگو با افراد مطّلع( و همچنین وگفت) یشفاهآوری و ثبت اطالعات از طریق تاریخ عگروه مختلف، به جم

اسناد، آنها را  سازی نوارها و گردآوری، پیادههامصاحبهمهندسی اقدام کردند و  پس از اتمام  هبایگانی شدة دانشکد

ف الفبا های مختلف به ترتیب حروه در بخشبندی، گزینش و به شکل حاضر، تدوین نمودند. اعضای این گروطبقه

 عبارتند از:

 آباد، سعید فضایلی هاشمی، جمشید قشنگ و جلیل قصابیان گَزکوه.گو: جواد راشکی علیوبخش گفت

آبادی و سعید فضایلی فتحآباد، مریم علیبرداری اسناد: مهدیه آخوندزاده، جواد راشکی علیبخش بررسی و یادداشت

 هاشمی.

، مریم پورسازی، بازشنوایی و تایپ: مهدیه آخوندزاده، بهاره احسانی، زهره راضی، فرشته رُخشیپیادهبخش 

 فر، حانیه ماهری، پروانه محمدی، سعید فضایلی هاشمی و سکینه یوسفی.آبادی، حدیث کامرانیفتحعلی

 کینه یوسفی.آباد، جمشید قشنگ و سبندی اطالعات تاریخ شفاهی: جواد راشکی علیبخش طبقه

 آباد.بخش تدوین: جواد راشکی علی

مانده از تاریخچة این دانشکدة باسابقة دانشگاه فردوسی یباقهای ای، ثبت و حفظ آگاهیهدف اصلی از انجام چنین پروژه

میم دانشکده وجود نداشت، تص هکه در بسیاری موارد، اسناد الزم برای ثبت و نوشتن تاریخچمشهد بوده است. ازآنجایی

گرفته شد اساس این پژوهش بر تاریخی شفاهی، یعنی مصاحبه با پیشکسوتان دانشکده اعم از اساتید، کارکنان و 

التحصیالن دانشکده که خوشبختانه بسیاری از آنان در قید حیات هستند، قرار گیرد و در کنار آن، از اسناد موجود فارغ

بندی نسبتاً طوالنی با ، که در یک زمانهامصاحبهرو همزمان با انجام ایناستفاده شود؛ از ادعاهایید تأعنوان مکمل و به

و دانشجویان سابق دانشکده  انجام شد،  کارمندان های مختلف و همچنیننفر از اعضای هیأت علمی گروه 74تعداد 
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 تعداد 

 اضر است.مهندسی بررسی شد که حاصل آن، نوشتار ح ۀهای بخش بایگانی دانشکددانزیادی از پوشه

زی و تایپ، سابرداری و ضبط صوت، ضبط گردیده و پس از پیادهها با دوربین فیلمگووالزم به توضیح است که گفت

فاخر و اسناد واصل نوارهای مصاحبه  همه در اختیار دانشکده و همچنین موزه و مرکز آثار  م هامصاحبهمتن تایپی 

داوود اسدیان ) گوهایی با افراد مطلع وصورت اتفاقی گفتدر دو مورد به دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفته است. فقط

ی یک طو تکتم هوشمند( انجام شد که در آن هنگام، وسایل و امکانات ضبط فراهم نبود. همچنین در یک مورد 

مراه با تاریخ هوگوی تلفنی با خانم لیال دهقان، اطالعاتی دربارة طرح حاضر، کسب گردید که اطالعات اخذ شده، گفت

 مکالمه به ایشان ارجاع داده شد.

ها نیز در مواقع لزوم استفاده ها در راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد و وبگاه دانشگاه آمده که از آنبرخی آگاهی

 بیشتر تا هایی که ارائه شدهصورت گرفته و  آگاهی 1395گوها در سال وشده است. باید توجه داشت که اغلب گفت

بوط به آخرین گیرد. مطالبی هم که از راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد استفاده شده مررا در بر می 1395سال 

 است. 1395نسخة به روز رسانی شده در سال 

گوها  استخراج وفتهایی است که از گازآنجاکه اطالعات درج شده در این نوشتار تنها محدود به همین  مقدار از آگاهی

ده و هرچه در مهندسی کامل بو هدانشکد هتوان ادعا کرد که تاریخچینمو یا در اسناد موجود باقی مانده است، شده 

داشته یا دارد که  زیرا اطالعات فراوان دیگری ممکن است وجود این نوشتار آمده با آنچه که اتفاق افتاده منطبق است؛

یم. بعالوه، انتخاب انداشتهها دسترسی فقود شده و یا ما به آناز نظر ما دور مانده است و اسنادی وجود داشته که م

های فکری و گیریو همکاران ایشان و بدون هر گونه جهت دانشکدهشوندگان اغلب با مشورت رئیس وقت مصاحبه

یک از  توان انکار کرد که سالیق افراد متفاوت است و هرینمسیاسی انجام شده است، اما این واقعیت را هم 

د و تنها انیدادهای دانشکده پرداختهروشوندگان  با توجه به نوع نگرش و حساسیت خاص خود  به تشریح  مصاحبه

رد و یخچه، موارو ممکن است پس از انتشار این تار. ازایناندکردهها مهم بوده است، مطرح نکاتی را که از نظر آن

ادعای درستی  اطالعات دیگری به ذهن برخی خوانندگان برسد و احساس کنند جای آنها در اینجا خالی است، که البته

های آموزشی گروه وها است. در این باره باید گفت این نوشتار تنها آغازی بر روند ثبت و ضبط تاریخ ارزشمند دانشکده

ان افراد وسیله اذهاین طرح، خوشحال خواهند شد اگر بتوانند بدین اندرکاراندانشگاه فردوسی مشهد است و دست

عنوان بخشی از فرهنگ های تاریخی خود بهمهندسی را تحریک به ثبت و ضبط آگاهی همطّلع نسبت به تاریخ دانشکد

ین نیز ازاپسست بنابراین این نوشتار مقدمه و آغازی است که امید ا؛ و هویت ارزشمند دانشگاه فردوسی مشهد نمایند

طالعات آن اهای آن، در یک روند رو به جلو، رفته رفته تکمیل شده و به پی گرفته شود و ضمن برطرف شدن نقصان

 اضافه گردد.

اند، کمال تشکر ادهدهای الزم را انجام دانیم از همه افرادی که در این طرح، همکاری و همراهیخود می هدرنهایت وظیف

 اً از:خصوص؛ را داشته باشیم

 محترمی که با روی گشاده وقتشان را در اختیار ما قرار دادند. وگو شوندگانگفتهمة 

ساسیت مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، که با عالقه، اشتیاق و ح ۀدکتر حبیب رجبی مشهدی، رئیس وقت دانشکد

 پیگیر انجام طرح بودند.

عی کارمند دانشگاه فردوسی مشهد و همچنین مریم اور دکتر سلمان ساکت، رئیس موزه و مرکز آثار مفاخر و اسناد

 یار گذاشتند.مهندسی را در اخت هموزة دانشگاه فردوسی مشهد که برخی از اسناد و تصاویر قدیمی مربوط به دانشکد
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ائة امکانات های الزم در برگزاری جلسات و ارمهندسی که انجام هماهنگی همحمد حمیدی، مسئول دفتر رئیس دانشکد

 شد.کمک ایشان میسر میبه 

 دادند.ر میمهندسی که اسناد دانشکده را در اختیار قرا ۀزاده خادر، کارمند بخش بایگانی دانشکدیلاسماعمحمد 

 دند.شهای خود، موجب رفع خستگی همکاران طرح میجواد روستایی و خدمتگزاران حوزة ریاست که با پذیرایی

وگویی را که های اطالعاتی چند گفتهای آستان قدس رضوی که فایلخانهبخش تاریخ شفاهی سازمان اسناد و کتاب

 ند.مهندسی و دانشگاه فردوسی مشهد در آن سازمان انجام شده بود، در اختیار قرار داد ۀدربارة دانشکد

مهندسی  ۀدهای شهدای دانشکاداره شاهد و ایثارگر دانشگاه فردوسی مشهد که کتاب مسافران عرش و  همچنین عکس

 مشهد را در اختیار قرار دادند.

را  "شهدمراهنمای جامع دانشگاه فردوسی "ی شدة روزرسانبهروابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد که آخرین نسخة 

 در اختیار گذاشتند.

 رساندند.ی اطالعات به همکاران طرح میسازآمادهوگو را جهت های گفتزهرا آخرتی که فایل

 برخی منابع اطالعاتی را به همکاران طرح عرضه کردند.  محمد نظرزاده که
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 ده مهندسی در ایرانظهور دانشگاه و دانشک -1-1

های امروزی، از وهشهای دور تاریخ ایران نظر کنیم. در پژباید به گذشتهبرای دنبال کردن پیشینة دانشگاه در ایران 

شود که یاد می« دانشگاه جندی شاپور»عنوان اولین دانشگاه در ایران، با عنوان آموزشی جندی شاپور به -مرکز علمی 

 اشته است.عالیتش بعد از اسالم نیز تا دورة خالفت عباسی دوام دگردد و فتأسیس آن به دورة ساسانیان بازمی

های عصر سلجوقی یاد یران بعد از اسالم اگر بخواهیم از مراکز آموزشی عمده سخن بگوییم، جا دارد از نظامیهادر تاریخ 

أسیس تدینی کنیم که به همت خواجه نظام الملک توسی در شهرهای مهم آن دوران جهت آموزش علوم دینی و غیر 

ربیت افراد ترسد به لحاظ آموزشی و یمشود؛ اما به نظر یمشده بود و هرچند تحت عنوان مدارس نظامیه از آن یاد 

 اند.هایی فراتر از مدرسه بودهمتخصص، این مراکز مکان

اهلل همدانی ایجاد  ای تحت عنوان ربع رشیدی در تبریز  به اهتمام خواجه رشیدالدین فضلدر عصر ایلخانان نیز مجموعه

های مختلف علمی از سراسر جهان اسالم برای درس و تحقیق به آنجا دعوت گردید که دانشمندان و استادان رشته

اند؛ چراکه عالوه بر امکانات، تجهیزات تحقیقاتی نام داده -شدند. برخی این مجموعه را دانشگاه بزرگ و شهرک علمی می

 -ریزی دقیق اداریدارای نظام آموزشی، پژوهشی و پرورشی بوده است و بر اساس برنامهو تسهیالت فراوانی که داشته، 

 1شده است.مالی اداره می

بایست انیم، میبد -های غربیبه سبک دانشگاه–در عصر جدید، چنانچه دانشگاه را مرکزی جامع برای آموزش اکثر علوم 

های گوناگون دی به همت امیر کبیر تأسیس شد و در آن، رشتهیخورش 1230ابتدا از دارالفنون یاد کنیم که در سال 

 شد. گیری از دانش اروپائیان آموزش داده میعلمی از جمله رشته مهندسی با بهره

یا  "یورسیتهاون"در واقع تجربة دارالفنون مقدمه و بستری بود برای تأسیس مراکزی که از غرب اقتباس شده بود و 

   شد. دانشگاه نامیده می

یدی و در دورة ششم مجلس شورای ملی، ایدة تأسیس اونیورسیته مطرح شده است و  وزیر خورش 1305ظاهراً در سال 

دکتر محمود حسابی  1307وقت معارف از این ایده استقبال کرده و اونیورسیته را دارالعلوم نامیده است. بعدها در سال 

هایی در سفر به امریکا دربارة چنین مراکزی پژوهش کند، طرحدکتر عیسی صدیق که مأموریت یافت  1310و در سال 

                                                      
، آموزش عالی در گسترة تاریخ و تمدن اسالمی، به اهتمام «دانشگاه بزرگ ربع رشیدی و شهرک علمی و تحقیقاتی آن»سازیان، امیرحسین، چیت 1

 .345-346، صص 1387مطالعات فرهنگی و اجتماعی، سازیان، تهران: پژوهشکدة امیرحسین چیت
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اصغر یعلیدی به تصویب مجلس رسید و درنهایت توسط خورش 1313این طرح در سال  2برای ایجاد دانشگاه ارائه کردند.

  3یس گردید.تأس 1313حکمت، وزیر وقت معارف این طرح عملیاتی شد و دانشگاه تهران در سال 

منظور توسعة بخش مهندسی و صنعت عنوان یکی از شش دانشکدة اولیه، بهگاه تهران، دانشکده فنی بهبا تأسیس دانش

، ی مهندسی راه و ساختمان، مهندسی مکانیکهارشتهدانشجو در  40با  1313بنیان نهاده شد. این دانشکده از سال 

 4رد.مهندسی برق و مهندسی معدن در محل طبقه دوم دارالفنون آغاز به کار ک

های ها با اولویت دانشکدهقانون تأسیس دانشگاه در شهرستان 1328آمیز دانشگاه تهران، در سال پس از تأسیس موفقیت

بسیاری از مدارس عالی به دانشکده تبدیل شدند و از مجموع  1333سال  از پزشکی و کشاورزی به تصویب رسید.

 5شگاه به وجود آمد.ها ازجمله مشهد، دانها، در برخی شهرستاندانشکده

 

 گیری دانشگاه در مشهدشکل -1-2

آموزشگاه  1328یدی ایدة ایجاد دانشگاه در مشهد مطرح گردید. سپس در سال خورش 1313نخستین بار در سال 

با گذشت  6گیری دانشگاه در مشهد بود.عالی بهداری به دانشکده پزشکی تبدیل شد و این نخستین گام در راه شکل

هایی را با کارکنان راد، رئیس وقت دانشکده پزشکی، اقدامات و رایزنیل دانشکده پزشکی، دکتر سامیچند سال از تشکی

اداره فرهنگ جهت تأسیس دانشکده ادبیات انجام داد تا با افتتاح این دانشکده در کنار دانشکده پزشکی، مقدمات ایجاد 

تشکیل دانشکدة ادبیات صادر شد و این دانشکده با  مجوز 1334سرانجام در سال  7دانشگاه در شهر مشهد فراهم شود.

توجه به این مصوبة قانونی که در  با 1335شانزده دانشجو و یک استاد فعالیت خود را آغاز کرد. سپس در سال 

توان آن مرکز علمی را دانشگاه نامید، تأسیس دانشگاه که حداقل دو دانشکده تشکیل شود میها هنگامیشهرستان

های تهران و تبریز، مشهد سومین شهر ایران بود که پدیدة دانشگاه را در در واقع، پس از دانشگاه 8گردید. مشهد محقق

الهیات(، منقول )های معقول و به دنبال گسترش آموزش عالی در کشور، به ترتیب دانشکده ازآنپسکرد. خود تجربه می

بیتی و روانشناسی، کشاورزی و دانشکدة مهندسی به مجموعة علوم پایه، دندانپزشکی، علوم دارویی و تغذیه، علوم تر

  9دانشگاه مشهد افزوده شد.

ادبی کشور  –ترین شخصیت فرهنگی به دلیل اینکه مشهد، شهر تاریخی توس، زادگاه و خاستگاه مهم 1353در سال 

را در خود جای داده است؛ دانشگاه مشهد را به دانشگاه فردوسی مشهد نامگذاری کردند. پس از انقالب اسالمی دانشگاه 

                                                      
 . 87-88، صص 1385وپرورش در ایران، تهران: دفتر پژوه های فرهنگی ، ناصر، آموزشتکمیل همایون 2
 .96آذر  25تاریخ مراجعه  )/200ut.ac.ir/fa/page/)تاریخچه وبگاه دانشگاه تهران؛ 88همان:  3

 .96آذر  25( تاریخ مراجعه eng.ut.ac.ir/fa/history)اه تهران فنی دانشگ هایدانشکدهوبگاه پردیس  4
 98-99، ص 1385وپرورش در ایران، تهران: دفتر پژوه های فرهنگی ، ناصر. آموزشتکمیل همایون 5

 .96آذر  27تاریخ مراجعه  )www.mums.ac.ir/medical/fa/ExistStatus (وبگاه دانشکده پزشکی مشهد 6
 .2/11/91وگو با عباسعلی باغانی، جلسة اول، گفت 7

وگو با عباسعلی باغانی، جلسة ؛ گفت96ذر آ 27تاریخ مراجعه  )www.mums.ac.ir/medical/fa/ExistStatus (وبگاه دانشکده پزشکی مشهد 8

 .2/11/91اول، 

 .96آذر  25تاریخ مراجعه   )html78-id-display-www.um.ac.ir/pages.(وبگاه دانشگاه فردوسی مشهد 9
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های دیگر به اضافة سایر علوم پزشکی از دانشگاه فردوسی مشهد تفکیک شد و با افزوده شدن بسیاری از دانشکده

  10ترین دانشگاه شرق کشور مطرح گردید.عنوان بزرگوسی مشهد بهها، دانشگاه فردمؤسسات علمی و پژوهشکده

 

 مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد هگیری دانشکدشکل -1-3

 تأسیس دانشکده -1-3-1

در جریان صد و چهاردهمین نشست شورای گسترش آموزش عالی، ایجاد یک قطب مهندسی  1353سال  اسفندماه

همان سال گروهی  در 11وان نیروی متخصص صنعتی مطرح شد.عنقوی در شرق کشور برای پرورش استعدادهای فنی به

 نیز در زمرة آن گروه بود. 12مؤسس دانشکدة مهندسی تشکیل شده بود که رئیس دانشکدة علومتحت عنوان هیأت 

ی از انگلستان و دکتر فامیلی از کانادا را به مشهد فراخواندند و ایشان در محل اللهاین هیأت مؤسس، دکتر حبیب 

 انجام مهندسی ۀریزی و مقدمات الزم را جهت تأسیس دانشکدآباد برنامهمرکزی دانشگاه واقع در میدان تقی سازمان

 13.دادند

تعداد  1354بر این اساس، دانشکدة مهندسی به مجموعة دانشگاه فردوسی مشهد اضافه گردید. این دانشکده، مهرماه 

پذیرش کرد. رشتة مهندسی برق به دلیل عدم تأمین کادر  سی دانشجو در رشته مکانیک و سی دانشجو در رشتة برق

منتقل  -امیر کبیر( ) یکتکنعمدتاً دانشگاه پلی –ها آموزشی منحل شد و دانشجویان پذیرش شده به سایر دانشگاه

فعالیت خود را  1354ال س در مکانیک مهندسی رشتة با مشهد فردوسی دانشگاه مهندسی ۀبنابراین دانشکد؛ شدند

شد، می داده آموزش مهندسی ۀای بود که در دانشکدبه مدت چهار سال رشتة مهندسی مکانیک تنها رشته 14کرد. آغاز

 15اندازی رشتة مهندسی برق مهیا شد.شرایط برای راه 1358تا این که در سال 

 

 دانشگاه کار و پیشه(کار )مجتمع آموزش صنعتی خراسان و دانشگاه  -1-3-2

 آموزشی سطوح در افراد پرورش مراکز اولین از مشهد، فردوسی دانشگاه مهندسی ۀپیش از تأسیس دانشکد

توان به انستیتو تکنولوژی مشهد اشاره کرد که تأسیس آن به قبل از دهة می مهندسی زمینة در مدرسه از باالتر

گردد. این مرکز آموزشی دانشجویانی در سطح استادکارِ ماهر یا تکنسین درجه یک )مقطع فوق خورشیدی برمی 1350

                                                      
 همان 10

 243 ؛ تاریخچه و راهنمای دانشگاه فردوسی مشهد، ص210 ، ص1395د، راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشه 11
 میدکتر صمی 12

 .22/1/96وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة اول، گفت 13
وگو با خلیل فرهنگ دوست، ؛ گفت23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، ؛ گفت021ص  ،1395 راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد، 14

وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، ؛ گفت22/1/96سة اول، وگو با حسین طباطبایی یزدی، جل؛ گفت15/6/95وگو با جعفر عبادی، ؛ گفت5/7/95

 .7/7/95وگو با محمدباقر آیانی، ؛ گفت28/6/95

جلسة اول،  وگو با محمود پسندیده فرد،؛ گفت1/8/95محمدرضا مه پیکر، وگو با گفت ؛210 ، ص1395راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  15

وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة دوم، ؛ گفت25/2/97چی، وگو با محمدحسن مدیرشانه؛ گفت7/7/95، وگو با محمدباقر آیانی؛ گفت2/8/95

12/10/97. 
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برودتی(  –تأسیسات حرارتی ) یکمکانهای ساختمان، برق و و دارای رشته 16کردهدیپلم یا کاردانی امروزی( تربیت می

لوم و آموزش عالی پیگیرِ ایجاد خورشیدی، آقای حسن هنربخش با هدایت وزارت ع 1351بوده است. گویا از سال 

  17مجتمع آموزش صنعتی در مشهد بوده است. این مرکز در تهران و برخی شهرهای کشور شعبه داشته است.

مجتمع "بر اساس اسناد بایگانی شده در دانشکدة مهندسیِ دانشگاه فردوسی مشهد، این مرکز آموزشی تحت عناوین

 "دانشکده مشهد"و  "دانشکده خراسان"، "مرکز خراسان-عتی کشورمجتمع آموزش صن"، "آموزش صنعتی خراسان

گویا دانشگاه کار و  19کار و پیشه( مرتبط شده است.کار )این مرکز بعدها با دانشگاه  18در شهر مشهد فعال بوده است.

انشگاه کار ها را به دتدریج این مجتمعداده و بههای آموزش صنعتی کشور را زیر پوشش خود قرار میپیشه، مجتمع

 20کرده است. دانشگاه کار ابتدا دارای سه شعبه اصلی بوده است: شعبة تهران، شعبة اصفهان و شعبة مشهد؛تبدیل می

  21شعبة تهران، گویا واحدی هم در سبزوار داشته است.

در جذب استاد، واحد سبزوار در فاصلة اندکی پس از انقالب اسالمی به دلیل ناکافی بودن استادان آن و عدم توانایی 

ابزار و مکانیک ینماشدو کارگاه  1357الزم به توضیح است که اوایل سال  22پیوندد.شود و به شعبة مشهد میمنحل می

که تصمیم به انحالل دانشگاه کار نیز برای دانشگاه کار سبزوار ساخته شده بود که با پیروزی انقالب اسالمی هنگامی

هد گرفته شد، کارکنان دانشگاه کار سبزوار به شدت مقاومت نشان دادند و به انتقال سبزوار و پیوستن آن به شعبة مش

های ای که شعبة مشهد به دستور مسئولین وزارت علوم، شبانه تجهیزات کارگاهی و دستگاهگونهدادند بهآن رضایت نمی

  23ار منحل گردید.ابزار و اتومکانیک سبزوار را به مشهد منتقل کردند و دانشگاه کار سبزوماشین

شعبة مشهد دانشگاه کار و پیشه که دارای سه رشتة الکترونیک، الکتروتکنیک و راه و ساختمان بود، تا انقالب فرهنگی 

کرد می فعالیت مشهد فردوسی دانشگاه مهندسی هعرض دانشکدواقع دانشگاه کار، هم در 24به فعالیت خود ادامه داد.

 25کرد.این دانشکده ارتباط داشت و از اساتید آن استفاده می و در زمینة تدریس برخی دروس با

صورت تئوری آموزش این دانشگاه، برنامة جالب توجهی در دستور کار خود داشت و آن اینکه دانشجو عالوه بر این که به

رارداد با مثال طی قعنوانکرد؛ بهبایست در صنعت مرتبط با رشتة خود فعالیت میدید یک دورة زمانی هم میمی

توانست در همان التحصیلی میدید و بعد از فارغهای این صنعت دورة عملی میخودرو، دانشجو در یکی از بخشایران

                                                      
دو(، تکنسین درجه) بندی کارکنان مراکز کار و صنعت از پایین به باال به قرار ذیل بود: کارگر ساده، کارگر ماهر، استادکاردر آن زمان ترتیب رده 16

 دادند و انستیتو تکنولوژی نیز استادکار ماهردو پرورش میها استادکار و تکنسین درجهتکنسین درجه یک( و مهندس. در واقع هنرستان) استادکار ماهر

 (.4/11/95غالمعلی ثنایی فر،  وگو باگفت) کردندتکنسین درجه یک( تربیت می)
 .4/11/95غالمعلی ثنایی فر،  وگو باگفت 17

؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی 18/12/54، تاریخ ثبت: 4589دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی  18

 12435؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 14/1/55، تاریخ ثبت: 4730دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .19/6/57تاریخ ثبت: 
؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی 4/10/58، تاریخ ثبت: 1523نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  19

 .4/11/95غالمعلی ثنایی فر،  وگو با؛ گفت16/8/58، تاریخ ثبت: 588-61165دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 
 .7/2/98وگو با محمدرضا داوودی مقدم، ؛ گفت4/11/95غالمعلی ثنایی فر،  وگو با؛ گفت26/5/92جلسة دوم، یرانی، فریدون اوگو با گفت 20

 .4/11/95غالمعلی ثنایی فر،  وگو با؛ گفت14/6/95کوروش انصاری اوغل بک،  وگو باگفت 21
 9/7/95وگو با محسن قاضی خانی، ؛ گفت24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت 22

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت 23
 .210ص  ،1395 راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد، 24

 .12/10/97وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة دوم، گفت 25
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مثال دورة عنوانتر بود. بهین دورة تحصیلی در این دانشگاه طوالنیبنابرا 26بخش استخدام و مشغول به کار شود.

بایست دورة طور منظم میچراکه دانشجو مابین دروس تئوری به 27نجامید؛اکارشناسی بیشتر از چهار سال به طول می

به مراکز کارگاهی یا  "کارآموزی"عنوان به ازآنپسگذراندند و گذراند. مثالً گفته شده ابتدا دروس پایه را میعملی می

دادند. دوباره پس را ادامه می گشتند و دروس تئوریکردند و باز مجدداً برمیرفتند و عمالً کار را درک میصنعتی می

دیدند یمرفتند و دوره یمبه مراکز کار و صنعت  "کارورزی"از گذراندن یکسری واحدهای درسی این بار تحت عنوان 

  28.گشتندو پس از اتمام این دوره باز برای گذراندن ادامة دروس تئوری برمی

بوده است. از یک سو دانشجویان این دانشگاه برای کارآموزی و گویا روابط دانشگاه کار با مراکز کار و صنعت دو سویه 

رفتند و از سوی دیگر این مراکز کارکنان خود را برای فراگیری آموزش و ارتقای مدارک کارورزی به این مراکز می

 29.فرستادندتحصیلی به دانشگاه کار می

ن گفت این نظام آموزشی متأثر از کشور آلمان تواو می 30این سیستم آموزشی در کشور نیز آلمان وجود داردمشابه 

خواند، بعد به بازار کار وارد ای است که دانشجو دو سال درس میگونهبوده است؛ چراکه در آلمان سیستم آموزشی به

 31پردازد.گردد و دو سال به فراگیری درس میشود و سپس مجدد به کالس برمیمی

رش توأمانِ تئوری و عملی، دانشجویان به لحاظ کارهای عملی و صنعتی وپرودلیل همین سیستم آموزشدقیقاً به 

های اجرایی رده باالیی را آموختگان این دانشگاه افراد موفقی بودند. افرادی که سمتو دانش 32شدندتر میپخته

یی از مسئولین دار شدند. از جمله مهندس پژمان شهردار پیشین مشهد، افخمی معاون سابق وزارت صنایع، طباطباعهده

آموختگان اهلل طبسی از دانشوزارت مسکن و شهرسازی و همچنین قائم مقام آستان قدس رضوی در زمان تولیت آیت

  33همین دانشگاه کار بودند.

 

 ادغام دانشگاه کار با دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد -1-3-3

 34ة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ادغام شد.پس از انقالب فرهنگی، شعبة مشهد دانشگاه کار و پیشه در دانشکد

ها و مراکز آموزش های کالن کشوری به این نتیجه رسیده بود که دانشگاهگیریها تصمیمگویا قبل از بازگشایی دانشگاه

ه های باکیفیت دیگر ادغام شوند و به این وسیلها وجود دارد در دانشگاهعالی که امکان ترکیب با سایر مراکز برای آن

 هایی مبنی بر ادغام دانشگاه کار با دانشکدة مهندسیبنابراین در مشهد هم زمزمه؛ مجموعة واحدی را تشکیل دهند

                                                      
اکبر  وگو با؛ گفت7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، ؛ گفت11/8/95وگو با محمد مقیمان، گفت؛ 24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت 26

 .9/3/95خورشاهی، 

 9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، ؛ گفت7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، گفت 27
وگو با محمدباقر گفت .7/7/95وگو با محمدباقر آیانی، ؛ گفت7/2/98وگو با محمدرضا داوودی مقدم، ؛ گفت9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، گفت 28

 .28/6/95شریفی، جلسة اول، 
 .9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، ؛ گفت26/5/95وگو با محمدرضا قانع، گفت 29

 .26/5/95وگو با محمدرضا قانع، ؛ گفت24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت 30
 .26/5/95وگو با محمدرضا قانع، ؛ گفت4/11/95یی فر، غالمعلی ثنا وگو با؛ گفت2/8/95وگو با محمود پسندیده فرد، جلسة اول، گفت 31

 .7/2/98وگو با محمدرضا داوودی مقدم، گفت 32
 .4/11/95غالمعلی ثنایی فر،  وگو با؛ گفت9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، گفت 33

 .26/5/95وگو با محمدرضا قانع، ؛ گفت210ص  ،1395 راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد، 34
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ای طی نامه -علی حائریان اردکانی-مهندسی هاین مبنا سرپرست دانشکد بر 35دانشگاه فردوسی مشهد به وجود آمد.

دانشگاه کار و پیشه و تأسیس دانشکدة مهندسی جدید را خواستار ها اجازة ادغام دانشکده با از دفتر گسترش دانشگاه

 36شد.

مهندسی با این امر مخالف  همهندسی مطرح شد، کادر علمی دانشکد هکه بحث ادغام دانشگاه کار با دانشکدهنگامی

 هانشجوی دانشکدهای پذیرش استاد و دکردند. استدالل آنان این بود که شیوهبودند و در مقابل این تصمیم مقاومت می

ای که حتی برخی افراد رد شده از دانشکدة گونهای صورت گرفته است؛ بهیرانهگسختمهندسی با وسواس و طبق ضوابط 

تر از دانشکدة اند. این بود که سطح علمی دانشگاه کار و پیشه را پایینمهندسی در دانشگاه کار و پیشه جذب شده

ین با توجه به اینکه بنابرا 37کردند.مهندسی تلقی می همرکز را به ضرر دانشکد دانستند و ادغام این دومهندسی می

های دیدگاه 38شدتر تلقی مییینپاهای جامع بود و عموماً از نظر سطح علمی ساز و کار دانشگاه کار متفاوت با دانشگاه

 مثبتی نسبت به این ادغام وجود نداشت.

مهندسی ادغام شود که  هشود که دانشگاه کار در دانشکدسرانجام موافقت میها و مباحث زیاد، هرحال پس از چالشبه

مهندسی یعنی رشتة عمران بود. عالوه بر این، دستاورد دیگری که  هحاصل این ادغام، تولد سومین رشته در دانشکد

گاه کار به تجهیزات ها و تجهیزات کارگاهی دانشمهندسی داشت این بود که اساتید، کارگاه هاین ادغام برای دانشکد

  39را در این زمینه غنی کرد. دانشکدة مهندسی افزوده شد و این دانشکده

 

 های اولیه دانشکدهمکان -1-3-4

فعالیت خود را در مکانی واقع در ضلع شرقی پردیس دانشگاه فردوسی  1354دانشکدة مهندسی پس از تأسیس، در سال 

که پس از تأسیس  40تحت عنوان مرکز تعلیمات مشترک دانشگاهمشهد آغاز کرد. در مکان یاد شده ساختمانی بود 

  42طور مشترک در اختیار این دو دانشکده قرار گرفت.به 41های کشاورزی و مهندسی، این ساختماندانشکده

های مهندسی های مرتبط با آموزش رشتهمکان اولین عنوانبه دانشگاه، پردیس در واقع مهندسی ۀبه غیر از دانشکد

 بایست به خیابان جم اشاره کرد که ابتدا مجتمع آموزش صنعتی خراسان در آنجا مستقر بوده است.مشهد می در شهر

برخی از کارکنان قدیمی از  .7/2/98وگو با محمدرضا داوودی مقدم، ؛ گفت9/7/95حوریه اثنی عشری،  وگو باگفت

                                                      
 .23/6/95و با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، وگگفت 35
 .3/5/66، تاریخ ثبت: 4100نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  36

 .13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت 37
؛ 7/2/98وگو با محمدرضا داوودی مقدم، ؛ گفت25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، ؛ گفت6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت 38

 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، گفت
؛ 2/8/95وگو با محمود پسندیده فرد، جلسة اول، ؛ گفت13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت؛ 6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت 39

وگو با ؛ گفت7/2/98وگو با محمدرضا داوودی مقدم، ؛ گفت28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، تگف .9/7/95وگو با محسن قاضی خانی، گفت

 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، ؛ گفت25/5/95وگو با محمدحسین بلوری بزاز، ؛ گفت27/6/95علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، 

وگو با علی گفت) گذراندندها از پزشکی گرفته تا الهیات و غیره داشتند در این مرکز آن دروس را میکدهدانشجویان دروس مشترکی که همه دانش 40

 (.27/6/95حائریان اردکانی، جلسة دوم، 

 زیستمحیطساختمان فعلی دانشکدة منابع طبیعی و  41
؛ 1/8/95وگو با محمدرضا مه پیکر، گفت؛ 96دی  3 تاریخ مراجعه )html41-id-schools-www.um.ac.ir/Faculty.(وبگاه دانشکده کشاورزی 42

 .7/7/95وگو با محمدباقر آیانی، ؛ گفت20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت
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عنوان مراکز آموزشی مجتمع آموزش ن استیجاری بهاند که گویا ساختماخیابان خاکی و خیابان گلستان نیز یاد کرده

های مجتمع آموزش صنعتی در بلوار ملک ظاهراً مدت کوتاهی هم کالس 43گرفته است.صنعتی مورد استفاده قرار می

ها پراکنده بوده در این مکان 1357هرحال این مرکز که گویا تا سال به 44شده است.برگزار می -پشت ژاندارمری-آباد 

چناران منتقل  -سنتو( در پنج کیلومتری جادة مشهد ) یاییآسچندی بعد به مقر اصلی دانشگاه کار واقع در جادة  است،

 45شده است.

 دانشگاه پردیس شمالی ضلع در واقع مکانی به 1360 دهة اوایل از دانشگاه پردیس مهندسی ۀساختمان دانشکد

منظور ایجاد دبیرستان به 46در طرح دانشگاه جامع اسالمی انقالب از قبل که بود ساختمانی مکان این. یافت انتقال

 بنابراین دبیرستان  47ساخته شده بود.

 48محل فعلی دانشکده علوم اداری و اقتصادی( به دانشکدة مهندسی تبدیل شد.مشهد )دانشگاه فردوسی 

جه به این که ه ضلع شمالی با توادغام دانشگاه کار در دانشکدة مهندسی و همچنین انتقال دانشکده از ضلع شرقی ب

شکدة مهندسی مکانی را برای دانی دانشکده همچنان در محل سابق خود قرار داشت؛ یک نوع پراکندگی هاکارگاهبرخی 

 :دانشکدة مهندسی در سه قسمت پراکنده بوده است 1363گونه است که در سال به ارمغان آورده بود. این

 دانشکده علوم اداری و اقتصادی فعلی(دانشگاه )شمالی پردیس دانشکده شماره یک، واقع در ضلع 

 49محل دانشگاه کار و پیشة سابق(چناران ) –دانشکده شماره دو، واقع در پنج کیلومتری جادة مشهد 

  50زیست فعلی(دانشکده منابع طبیعی و محیطسابق )ها: واقع در پشت دانشکده کشاورزی کارگاه

                                                      
 20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت؛ 9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت 43

 .7/2/98وگو با محمدرضا داوودی مقدم، ؛ گفت9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، گفت 44
محمدحسین وگو با ؛ گفت23/12/95وگو با حسین برسی، ؛ گفت9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت؛ 9/7/95حوریه اثنی عشری،  وگو باگفت 45

 .9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، ؛ گفت25/5/95بلوری بزاز، 
به ترتیب  هاساختماندر طرح دانشگاه جامع سه ساختمان برای ایجاد کودکستان، دبستان و دبیرستان ساخته شده بود که پس از انقالب اسالمی این  46

وگو با محمدرضا مدرس گفت؛ (4/11/95وگو با بهمن هنری، گفت) شدر نظر گرفته ریاضی، داروسازی و مهندسی  د هایدانشکدهبه عنوان محل استقرار 

(؛ گویا ابتدا قرار بوده ساختمان کودکستان که 28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، ؛ گفت15/6/95وگو با جعفر عبادی، ؛ گفت13/6/95رضوی، 

های خردسال ساخته شده بود در اختیار دانشکده مهندسی قرار بگیرد و ساختمان برای بچهتری بوده و به لحاظ تدارکات ساختمانی ساختمان کوچک

های مسئولین وقت دانشکده مهندسی و این دبیرستان با توجه به کثرت کادر آموزشی گروه ریاضی به رشته ریاضی اختصاص داده شود که با رایزنی

باشد ساختمان دبیرستان به دانشکده مهندسی تعلق گرفت و ساختمان یک دانشکده میاستدالل که ریاضی در واقع یک رشته است اما مهندسی 

 (.23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، کودکستان به دانشکده ریاضی تبدیل گردید. )گفت

ست که در خیابان کوهسنگی قرار داشته و به ظاهراً قبل از شروع به احداث این دبیرستان، دبیرستان دیگری مختص دانشگاه فردوسی مشهد بوده ا 47

های دانشگاه قرار گرفته بود که یک مجتمع آموزشی شامل دبستان، راهنمایی و دبیرستان در نام اسداهلل علم نام گذاری شده بوده است. بعدها جزو طرح

یابد و این اماکن به دانشکده تبدیل می این طرح تغییر میآباد ایجاد شود که پس از پیروزی انقالب اسالمحل پردیس دانشگاه در حاشیة بولوار وکیل

 (.15/6/95وگو با جعفر عبادی، گفت) شوندمی

وگو با ؛ گفت9/6/95تعلی محمدزاده، ابر وگو باگفت؛ 13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت؛21/6/95حمید اختراعی طوسی،  وگو باگفت 48

 .6/7/95وگو با انوشیروان فرشیدیان فر، ؛ گفت28/6/95با محمدباقر شریفی، جلسة اول، وگو گفت .7/7/95محمدباقر آیانی، 

 18/4/62، تاریخ ثبت: 1823نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  49
؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی 19/6/63ثبت: ، تاریخ 4481نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  50

 30/8/63، تاریخ ثبت: 6588دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 



 مقدمات -1

 18 

آموزشی نیز گروه برق و مکانیک در ساختمان شماره یک و گروه عمران در ساختمان شماره های از نظر استقرار گروه

 51دو مستقر بودند.

 

 مکان کنونی دانشکده -1-3-5

پس از استقرار دانشکدة مهندسی در ضلع شمالی پردیس دانشگاه )ساختمان دبیرستان(، افرادی چون دکتر علی 

 ۀچند تن دیگر، جهت ایجاد ساختمانی متناسب با نیازهای دانشکدچی و حائریان اردکانی، دکتر محمدحسن مدیرشانه

 طراحی را مهندسی ۀدانشکدة بزرگ جهان، نقشة دانشکد ده ساختار مطالعة ضمن آنان. کردند تالش مهندسی

چی در تهران و مشهد، دفتر توسعه و عمران دانشگاه موافقت و های دکتر محمدحسن مدیرشانهبا پیگیری 52.کردند

 53ی الزم را انجام دادهمکار

؛ تدریج به سمت یک دانشگاه صنعتی کوچک پیش برودچی بر این اصل استوار بود که دانشکده بههای دکتر شانهتالش

 6000داشتند به دنبال ایجاد مکانی بودند که ظرفیت حدود  وبودجهبرنامههایی که با سازمان بنابراین ایشان با رایزنی

 54دانشجو را داشته باشد.

 تهران، از مشاور مهندس استخدام با مهندسی، ۀسرانجام پس از تصویب طرح ایجاد ساختمان جدید دانشکد 

اولیه انجام شد. ابتدا مکانی در ضلع غربی پردیس دانشگاه برای این منظور در نظر گرفته شد، اما به دلیل  مطالعات

یابی صورت گرفت و محلی در عات دیگری جهت مکانهای کهنه در زمینِ طرح و لزوم هزینة بیشتر، مطالوجود قنات

خیابان سرافرازان فعلی برای این کار پیشنهاد شد. این پیشنهاد به دلیل دوری راه مورد تصویب قرار نگرفت و همان 

   55محل کنونی دانشکده( مورد موافقت قرار گرفت.) یسپردمکان ضلع غربی 

با تصویب  56تصویب رسید. به 1363ین مشاور فرستاده شد و در سال به نزد مهندس 1361طرح دانشکدة جدید در سال 

 "داس"عنوان کارفرما و شرکت ساختمانی پیمان )قرارداد( بین دانشگاه فردوسی مشهد به 2/10/63طرح، در تاریخ 

ر اساس عنوان پیمانکار تأسیسات و برق منعقد گردید. ببه "گرینل "عنوان پیمانکار ساختمانی و شرکت مهندسی به

بایست کلیة کارهای ساختمانی مربوط به طرح احداث ساختمان جدید دانشکده توسط شرکت داس و این قرارداد می

                                                      
وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة ؛ گفت25/4/63، تاریخ ثبت: 2745نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  51

 .28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، ؛ گفت27/6/95دوم، 

 .14/6/95وگو با میرمجتبی میرصالحی، ؛ گفت10/6/95وگو با ناصر پریز، گفت 52
وگو با محمدحسین جاویدی دشت ؛ گفت25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، ؛ گفت23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، گفت 53

 .7/6/95بیاض، 
 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، ؛ گفت28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، فتگ 54

ها در دانشکدة جدید ؛ وقتی پروژه ساخت ساختمان جدید دانشکده تا حدودی انجام شد و برخی از رشته9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت 55

ه در اطراف وجود داشت منجر به فوت یکی از کارمندان دانشکده گردید؛ چراکه با وجود تکمیل نسبی هایی کها و چاهمستقر شدند وجود همین قنات

بنابراین آقای راستگو  کارمند دانشکده  های موجود کور نشده بود؛ها و قناتخود دانشکده، محدودة  اطراف دانشکده همچنان در حال ساخت بود و چاه

 (.24/8/95آبادی، وگو با سعید میرزایی فیضگفت) فتاد و جان خود را از دست دادمهندسی داخل یکی از این کاریزها ا

 .28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، گفت 56
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کلیه کارهای تأسیساتی و برقی آن توسط شرکت گرینل صورت بگیرد. مدت زمان در نظر گرفته شده برای انجام کار 

 57ماه خورشیدی برآورد شده بود. 36 یزن

گرفت اما به دلیل مشکالتی که پیش برداری قرار میبایست ظرف سه سال دانشکدة جدید مورد بهرهطبق قرارداد می

کشور در آن  58ترین مشکل در راه اجرای طرح بود.یاصلآمد این طرح بیش از ده سال به طول انجامید. کمبود بودجه، 

  59کرد.را بسیار کند می چنینیی اینهاطرحبرهة زمانی درگیر جنگ تحمیلی بود و این امر اجرای 

وبودجه پیگیری شود که درنهایت، درهرحال، برای پیشرفت کار تصمیم گرفته شد موضوع از طریق سازمان برنامه

طرح ساختمان و تجهیز گروه فنی و مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد مورد  نامهموافقت 1365خوشبختانه در سال 

 60وبودجه قرار گرفت.تصویب سازمان برنامه

تالش کرد توجه وزارت صنایع را به پروژه  –حسین اشتیاق حسینی –یس وقت دانشگاه رئ 1365همچنین در سال 

ای که خطاب به بهزاد نبوی، وزیر صنایع سنگین، نوشته دانشکدة مهندسی جلب کند. وی در نامهاحداث ساختمان 

وزارتخانه است. وی ضمن یادآوری این موضوع که است عنوان کرده پروژه دانشکدة مهندسی نیازمند حمایت آن 

جهت تسریع در روند اتمام پروژه  کند،نفر دانشجو از ساختمان دبیرستان استفاده می 2300دانشکدة مهندسی با 

 61تن سیم جوش کرده است. 12دانشکدة جدید تقاضای پمپ بتن، میکسر، جرثقیل ده تنی، لودر و حدوداً 

ی انامهدر  -سید رضا طاهری–ی دانشگاه هاساختمانمعاون فنی امر تأسیسات و  1365 جالب است که در همان سال

کلید خورده است  3/10/63دانشکدة مهندسی که در تاریخ به معاون اداری مالی دانشگاه متذکر شده پروژه ساختمان 

منطبق نبوده و دانشگاه را به دلیل شرایط خاص مملکت و مسالة جنگ، طراحی آن با امکانات و مصالح موجود مملکت 

 62کند.در حین اجرا با مشکالت عدیده روبرو می

فریدون ایرانی معاون  1367شود که در سال دانشکدة مهندسی به قدری سخت میشرایط برای اجرای پروژة احداث 

 ۀد و دانشکددانشگاه، با توجه به اینکه دانشگاه فردوسی مشه ی خطاب به رئیسانامهآموزشی دانشکدة مهندسی در 

دهد دانشگاه، پروژة می پیشنهاد است، بوده ناامن و زدهجنگ شهرهای دانشجویان از بسیاری میزبان مهندسی

ربط معرفی کند تا احداث دانشکده جزو یذهای ی به دستگاهپناهگاهاحداث دانشکدة مهندسی را یک پروژه جنگی و 

 63و مصالح مورد نیاز آن تأمین گردد. های جنگی قرار گرفتهاولویت

                                                      
، پوشه های پژوهشیدان طرحگونه ارجاع داد: بایگانی دانشکده مهندسی، پوشهتوان آن را اینپیمان نامة فوق شماره و تاریخ ثبت ندارد با این حال می 57

 طرح و توسعه دانشکده مهندسی، اسناد اواخر پوشه.

 .15/6/95وگو با جعفر عبادی، ؛ گفت14/6/95وگو با محمد رضایی پژند، گفت؛ 10/6/95وگو با ناصر پریز، گفت 58
 .28/6/95اول،  وگو با محمدباقر شریفی، جلسة؛ گفت14/6/95وگو با محمد رضایی پژند، گفت؛ 10/6/95وگو با ناصر پریز، گفت 59

وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، ؛ گفت12/6/65، تاریخ ثبت: 6288نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  60

25/2/97. 

 .1/7/65، تاریخ ثبت: 6830نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  61
 .11/6/65، تاریخ ثبت: 2092ی: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة ادار 62

 .31/1/67، تاریخ ثبت: 446نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  63
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شرکت داس( مشکالتی پدید آمد که دانشگاه ناگزیر شد ) یساختماندر ادامة روند احداث دانشکدة جدید، با پیمانکار 

و بارز سازة توس  65ی فهندژهاشرکتبا این شرکت قطع همکاری کند و ادامة پروژه را به  64ضمن شکایت حقوقی،

 66نیز به شرکت کانزِرو واگذار گردید. هاآنها و تأمین تجهیزات تأسیساتی مورد نیاز بسپارد. احداث کارگاه

ها هایی که توسط این شرکتهای بعدی از جمله فهندژ نیز نتوانستد به تعهدات خود عمل کنند و با تعللظاهراً شرکت

 مهندسی ۀساختمان جدید دانشکدها نیز قطع همکاری کند و تکمیل پروژة صورت گرفت، دانشگاه مجبور شد با آن

های دانشگاه، سپرده شد و ایشان از این پس ساختمان ادارة کارشناس کالنتری مصطفی مهندس به مدتی از پس

عنوان نمایندة دانشگاه، ناظر بر پروژة و تا اتمام پروژه به 67ادامة پروژه را در دست گرفت "پیمان مدیریت"صورت به

 68.دسی بودجدید دانشکدة مهنساختمان 

خطاب به رئیس وقت دانشگاه نوشته  1368دانشکدة مهندسی در سال ای که آقای جلیل ابریشمی رئیس بر اساس نامه

شود دانشکدة مهندسی از نظر فضای آموزشی به شدت دچار مضیقه بوده و پیشنهاد شده یا دانشگاه است، مشخص می

دهی و رفاهی برای اساتید، امور اداری و دانشجویان سرویس متر و امکانات 8×6کالس  6محلی را که حداقل دارای 

  69نماید. ی اجرای پروژه ساختمان جدید دانشکدة مهندسی موافقتبندمرحلهداشته باشد، اجاره کند یا با 

به دانشکدة مهندسی اضافه شده بود و تا پیش از آن در دانشکدة علوم ی تازگبهگروه کامپیوتر که  1370ابتدای دهة 

کارة دانشکدة مهندسی وارد شد. این در حالی بود که ساختمان جدید هنوز ایه مستقر بود، به ساختمان جدید و نیمهپ

آن به دانشکدة جدید قدم  عاری از بسیاری از امکانات بود و گروه کامپیوتر باوجود امکانات حداقلی و بسیار ناچیز

های آموزشی با این وجود سایر گروه 70دسی را آغاز کرد.جدید دانشکدة مهنگذاشت و اولین تجربه در ساختمان 

 .های سابق خود مستقر بودند و ساختمان جدید هنوز رسماً افتتاح نشده بوددانشکدة مهندسی همچنان در مکان

برداری ی ساختمان جدید به مرحلة بهرههابخشبا وجود اینکه تمام  1375سرانجام پس از تحمل مشکالت فراوان، سال 

تصمیم بر این شد که دانشکده به محل جدید خود  72پس از احراز شرایط مناسب برای استقرار دانشکده، 71یده بود.نرس

های مختلف آن در از این تاریخ، دانشکدة مهندسی در محل کنونی خود استقرار یافت، اما همچنان بخش 73انتقال یابد.

دانشکدة مهندسی اشاره کرد که همچنان در محل سابق  فی تئاترتوان به آمیممثال عنوانجاهای دیگر پراکنده بود؛ به

                                                      
مطروحه در شعبه  854/71، پرونده کالسه 26/7/71یخ ثبت: ، تار2472نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  64

 حقوقی مشهد. 30
 26/3/82تاریخ ثبت: 3416نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  65

 17/12/81، تاریخ ثبت: 14658نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  66
 .28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، ؛ گفت9/7/97وگو با داوود اسدیان، گفت 67

؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه 2/6/72، تاریخ ثبت: 7700نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  68

 .25/3/73ثبت: ، تاریخ 4252فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 6/3/68، تاریخ ثبت: 2650نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  69
وگو با گفت .7/7/95وگو با محمدباقر آیانی، ؛ گفت15/6/95وگو با سعید ابریشمی، جلسة اول، ؛گفت11/7/95وگو با قدرت سپیدنام، جلسة دوم، گفت 70

؛ 15/6/95وگو با جعفر عبادی، ؛ گفت9/3/95وگو با معصومه شفاهی، ؛ گفت9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، گفت .14/6/95میرمجتبی میرصالحی، 

 28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، گفت

وگو با محمد اسماعیل زاده خادر، ؛ گفت21/9/75، تاریخ ثبت: 31668نام نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  71

 31/6/95وگو با یونس نیازی، ؛ گفت27/5/95

 .2/3/75، تاریخ ثبت: 2836نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  72
وگو با محمود فغفور مغربی، ؛ گفت28/11/74، تاریخ ثبت: 18092ارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شم 73

 .24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، ؛ گفت8/6/95
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و همچنین آزمایشگاه هیدرولیک گروه  74خود، جایی که به دانشکدة علوم اداری و اقتصادی واگذار شده بود، باقی ماند

جادة  عمران که با وجود واگذاری ساختمان سابق گروه عمران به دانشکدة دامپزشکی، همچنان در محل سابق خود در

 75.های بعد به ساختمان جدید انتقال یافتآسیایی باقی ماند تا اینکه سال

که متأسفانه به دلیل مشکالتی که اشاره شد،  76برای ساختمان کنونی دانشکده از ابتدا سه فاز مجزا تعریف شده بود

اما به  78را برآورده نکرد تمام انتظارات مدنظر گرچه یدجدبا این حال ساختمان  77اجرای آن مطابق طرح پیش نرفت.

های مختلف آن، تمام مراکز مربوط به دانشکدة مهندسی به محل جدید انتقال یافت ای بخشتدریج با گسترش مرحله

 و دانشکدة مهندسی از پراکندگی خارج شد و در یک مکان متمرکز گردید. 

دانشکده تغییراتی در آن ایجاد شود. برخی از های ها و طرحی شدن تکمیل دانشکده باعث شد بخشی از برنامهامرحله

ی را در نظر گرفته بودند که در زمان استقرار اولیه انفره 180ی هاکالسها نیز تغییر کاربری یافت. از جمله مکان

ا هها انجام شده بود؛ در ادامه تصمیم بر این گرفته شد که این کالسی ساختمانی در مورد آنکارسفتها، کارهای گروه

 صاحب مهندسی ۀها به آمفی تئاتر، دانشکدسالن اجتماعات( شود. با تبدیل شدن این کالستئاتر )تبدیل به آمفی 

  79با عناوین تاالر ابوریحان بیرونی، تاالر خیام، تاالر خوارزمی و تاالر بوزجانی دایر هستند. که شد تئاتر آمفی سالن چهار

تئاتر بسیار  رفت، در فازهای بعدی، آمفیمهندسی مطابق برنامه پیش می دانشکدةچنانچه هر سه فازِ طرح ساختمان 

محلی که برای آمفی تئاتر در نظر گرفته شده بود اکنون زمین چمن  80بزرگی برای دانشکده در نظر گرفته شده بود.

 81ورزشی دانشکده شده است.

 

                                                      
؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی 21/7/83، تاریخ ثبت: 8450نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  74

، 12524؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 26/7/83، تاریخ ثبت: 8450مشهد، شمارة ثبت:  دانشگاه فردوسی

 .24/11/83، تاریخ ثبت: 15499؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 30/10/83تاریخ ثبت: 

 2/7/76، تاریخ ثبت: 11492دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی  75
ها مد نظر های آموزشی در نظر گرفته شده بود. فاز دوم برای کارگاهشاخه بود و برای گروهبرداری رسیده است سهفاز اول که اکنون ساخته و به بهره 76

وگو با علی حائریان اردکانی، گفت) تر و و سالن غذاخوری باشد که پروژة فاز دوم و سوم به انجام نرسیدبود و فاز سوم نیز قرار بود نمازخانه، آمفی تئا

 (.27/6/95جلسة دوم، 

؛ ظاهراً زمین یکی از فازهای ساخته نشده دانشکده 13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، ؛ گفت25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، گفت 77

ها و سالن های غذاخوری دانشگاه بوده است که دکتر رجبی مشهدی یار آموزش کل قرار گرفته و بخشی از آن نیز یکی از سلف سرویسمهندسی در اخت

وگو با محمدباقر شریفی، ؛ گفت23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، گفت) اندها به دانشکده مهندسی بودهپیگیری پس گرفتن و الحاق آن

ها نیز به دانشکده مهندسی الحاق شده و آموزش کل و سالن غذاخوری  به محل دیگری از پردیس دانشگاه انتقال ( اکنون این بخش28/6/95اول،  جلسة

 (2/2/97وگو با حبیب رجبی مشهدی، جلسة دوم، گفت) یافته است
 10/6/95وگو با ناصر پریز، گفت؛  13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت؛ 26/6/95وگو با محمد مولوی، گفت 78

 .6/7/95وگو با انوشیروان فرشیدیان فر، گفت 79
 25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، گفت 80

 .28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، گفت 81
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 گسترش فضایی و مکانی -2-1

به لحاظ فضایی دارای یک کالس درس بوده که در ساختمانی  1354دانشکدة مهندسی در بدو تأسیس در سال 

مشترک با دانشکدة کشاورزی در ضلع جنوب شرقی پردیس دانشگاه فردوسی مشهد مستقر بوده است. گفته شده در 

 2دارای اتاق اداری بوده است.  -1حوالی پنج راه سناباد -زمان این دانشکده در خارج از پردیس دانشگاههمان 

های پشت دانشکدة مشترک مهندسی و کشاورزی در پردیس دانشگاه، ساختمانی برای کالس 1356بعدها در سال 

 نیز استادن اتاق و اداری ساختمان. است معروف شهدا ساختمان به امروز که شد گرفته نظر در مهندسی ۀدانشکد

پس از مدتی اتاق  3های مثلثی شکل بود که اکنون بنیاد دانشگاهی در قسمتی از آن مستقر است.خوابگاه محل در

به طبقة همکف ساختمان شهدا منتقل شد و تشکیالت دانشکدة مهندسی از خوابگاه خارج استادان و کارکنان نیز 

 4.گردید

 های جدیدرشته هایی که صورت گرفت و همچنین ایجادها، به دنبال ادغامفرهنگی و بازگشایی دانشگاهپس از انقالب 

 در مهندسی ۀکدتری برای این دانشکده نیاز بود. از این زمان، بخش آموزشی دانشبرق و عمران( طبیعتاً فضای بزرگ)

 :دو مکان استقرار یافت

های ر گروهدر اختیا -ار بود دبیرستان فرزندان کارکنان دانشگاه باشدمکانی که قر -ضلع شمالی پردیس دانشگاه 

ر آن مستقر بود در ها دآموزشی مکانیک و برق قرار گرفت و ساختمان دانشگاهِ کار واقع در جادة آسیایی نیز که کارگاه

 افت.ای یحظهبنابراین به لحاظ وسعت مکانی، دانشکده گسترش قابل مال اختیار گروه عمران قرار داده شد؛

ها وجود نداشت. ها و آزمایشگاههای آموزشی و کارگاههای اداری، کالسبا این وجود، هنوز هم فضای کافی برای بخش

های ها بر سر تقسیم فضای ساختمان ضلع شمالی، اختالفاتی میان گروهچنانکه در همان ابتدای بازگشایی دانشگاه

شد گاهی شدند در شکل ساختمان دست به تغییراتی بزنند. این امر باعث میآموزشی وجود داشت و گاهی مجبور می

                                                      
رجوع شود به: فایل ) دانشگاه قرار داشته استآباد در اختیار هیأت مؤسس شاید منظور اتاقی بوده که در سازمان مرکزی دانشگاه در میدان تقی 1

 (22/1/96وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة اول، گفت

 .23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، گفت 2
 .23/12/95رسی، وگو با حسین ب؛ گفت25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، ؛ گفت23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، گفت 3

 .22/1/96وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة اول، ؛ گفت27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، گفت 4
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ها، شور و حالی جهت توسعه و هرحال بعد از بازگشایی دانشگاهبه 5های دانشگاه مجبور به مداخله گردد.ادارة ساختمان

از جمله در این زمینه نیز یک رقابت مثبت جهت پیشرفت فیزیکی های مختلف به وجود آمده بود؛ گسترش در زمینه

 6و فضایی ایجاد شده بود.

متر  36000فعلی( دانشکده در ضلع غربی پردیس دانشگاه، فضایی به مساحت ) سازی ساختمان جدیدپس از آماده

تجمیع گردید. در این زمان های آموزشی در ساختمان جدید تمامی گروه 8در اختیار دانشکده قرار گرفت. 7مربع

ها جدیدالتأسیس و برخی از سایر دیگری هم به دانشکدة مهندسی اضافه شده بود که برخی از آن رشتههای رشته

ازآن، ساختمان پیشین دانشکدة مهندسی، واقع در ضلع شمالی ها به دانشکدة مهندسی انتقال یافته بود. پسدانشکده

جادة آسیایی نیز در اختیار دانشکدة دامپزشکی  اری اقتصادی تحویل داده شد و ساختمانپردیس دانشگاه، به دانشکدة اد

های آموزشی ای که داشت محل تجمع همة گروهبنابراین ساختمان جدید دانشکده با وسعت قابل مالحظه قرار گرفت؛

ها ایی واقع بود تا این که محل کارگاههای گروه عمران همچنان در جادة آسیها و آزمایشگاهگردید. البته تا مدتی کارگاه

 9های ساختمان جدید تکمیل و تجهیز شد و به محل جدید انتقال یافت.و آزمایشگاه

های آموزشی به خصوص کارگاه ها وشود، افزایش آزمایشگاهاز موارد دیگری که به توسعة مکانی و فضایی مربوط می

های دانشگاه کار به اه کار با دانشکدة مهندسی ادغام گردید کارگاهکه دانشگهنگامی 10بعد از انقالب فرهنگی است.

ها های آموزشی، مقاطع تحصیلی، رشتهدر ادامه، به دنبال افزایش گروه 11.مکانی دانشکدة مهندسی افزوده شدمجموعة 

 انی دانشکده منجر گردید.خود به توسعة فضایی و مکها اضافه گردید و خودبهها و کارگاهها بر تعداد آزمایشگاهو گرایش

متر مربع شامل فضاهای آموزشی، اداری، خدماتی،  48000دانشکدة مهندسی با زیربنایی حدود  12(1398سال ) اکنون

ترین آمفی تئاتر( که مجموعاً دارای ظرفیت بیش از هشتصد نفرند، بزرگ) کارگاهی و با داشتن چهار سالن اجتماعات

 13آید.به شمار میدانشکدة دانشگاه فردوسی مشهد 

داسیون نیمه ، بدلیل اشکاالت فون(B3)از ابتدای احداث ساختمان دانشکده مهندسی، طبقه سوم یال میانی ضلع غربی 

های ، ستونهای فنی انجام شده توسط گرایش سازه گروه مهندسی عمران، با بررسی1394کاره رها شده بود. از سال 

ین طبقه، اساخته شد و گروه مهندسی کامپیوتر در آن مستقر شد. در احداث بتنی تقویت و این طبقه با سقف سبک 

ان حامی، پدر یکی از دانشجویان گروه مهندسی کامپیوتر که مدیر عامل شرکت بتون سوله خراسان بودند، به عنو

ای داخلی انههای ضلع غربی بوستهای پرسنی ساخت این طبقه را برعهده گرفتند. ضمن احداث این طبقه، رواقهزینه

 افتتاح شدند. 1396ها در سال دانشکده و در غربی دانشکده احداث شدند. این توسعه

 

                                                      
 20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت 5

 20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت 6
 هابه اضافة هفت هزار متر مربع جهت کارگاه 7

وگو با انوشیروان فرشیدیان فر، ؛ گفت8/12/72، تاریخ ثبت: 18694بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری:  8

6/7/95. 

 .2/7/76، تاریخ ثبت:11492نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  9
 20/4/59محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت 10

 .27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، گفت 11
 است اما در یک سال سپری شده تغییر چندانی صورت نگرفته است. 1397اطالعات منبع مورد مراجعه مربوط به سال  12

 23/12/62، تاریخ ثبت: 7585نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  13



 گسترش و توسعه دانشکده -2

 25 

 گسترش جمعیتی -2-2

اند تا قبل از ادغام هایی که اسناد در خود جای دادهدربارة توسعة عددی دانشجویان دانشکدة مهندسی، طبق آگاهی

نفر بوده است. پس از ادغام تعداد  180 حدود دانشکده این دانشجویان تعداد مهندسی، ۀدانشگاه کار با دانشکد

پذیرش شدند در اواخر  1362ماه نفر رسیده و با دانشجویان جدیدی که در مهرماه و بهمن 650دانشجویان به حدود 

تعداد دانشجویان  1363رسیده است. سال بعد یعنی  1150این سال به یکباره جمعیت دانشجویان دانشکده به رقم 

یعنی پس  15نفر دانشجو در خود جای داده است. 1700 مهندسی ۀدانشکد 1364و در سال  14نفر گزارش شده 1500

از انقالب فرهنگی ظرف دو، سه سال تعداد دانشجویان نزدیک به ده برابر شده است. این افزایش عددی سال به سال 

 گذرد، دانشکدة مهندسی دارایاریخ می( که بیش از سه دهه از آن ت1397سال ) رو به گسترش بوده است و اکنون

 16نفر دانشجوست. 5422

افزایش عددی  17های جدی صورت گرفته است.جهت افزایش تعداد دانشجویان تحصیالت تکمیلی تالش 1370از سال 

یان های آموزشی تعداد این دانشجوای بوده است که در برخی گروهگونهویژه مقطع دکترا بهدر حوزة تحصیالت تکمیلی به

 18از آن زمان تاکنون حدود ده برابر افزایش داشته است.

ها های آموزشی، پس از بازگشایی دانشگاهای که گروهگونهبه 19تعداد اعضای هیأت علمی نیز در ابتدا بسیار کم بوده است؛

ای بود که تا یک دهه بعد گونهکمبود استاد حتی به 20مجبور بودند از اساتید پروازی برای ارائة دروس استفاده کنند.

 21کردند.های آموزشی از دانشجویان کارشناسی ارشد برای تدریس دروس کارشناسی استفاده مینیز برخی از گروه

فرهنگی بنا را بر  های آموزشی به یکباره بعد از انقالبگشت که گروهبخشی از مسألة کمبود استاد به این موضوع برمی

رخی از بتوسعه گذاشتند و تعداد زیادی دانشجو پذیرش کردند. بخش دیگری از این مشکل به پاکسازی و مهاجرت 

 یافت.اساتید به دنبال انقالب فرهنگی ارتباط می

با  22البته ادغام دانشگاه کار و اضافه شدن اساتید و کادر آموزشی آنجا به دانشکده، بخشی از کمبودها را جبران کرد؛

رو های آموزشی مختلف دانشکده، بعد از انقالب فرهنگی شروع به جذب اعضای هیأت علمی کردند. ازاینحال گروهاین 

عنوان مدرس استخدام شدند، از شهرهای دیگر نیز اساتیدی به مشهد دعوت شدند و عالوه بر این که افراد جدیدی به

ها های آموزشی شدند که البته برخی از آندند جذب گروهنیز تعدادی از افرادی که در خارج از کشور تحصیل کرده بو

                                                      
 19/6/63، تاریخ ثبت: 4481مة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نا 14
؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی 15/8/64، تاریخ ثبت: 6741نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  15

 20/8/64، تاریخ ثبت: 6895دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 
 .1397-98راهنمای دانشجویان جدید دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، سال تحصیلی  16

 .13/3/70، تاریخ ثبت: 5598نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  17
 19/7/95وگو با محمدحسین یغمایی مقدم، گفت 18

 .6/7/95وگو با انوشیروان فرشیدیان فر، ؛ گفت12/7/95محسن کهرم، جلسة اول، وگو با گفت 19
وگو با حسین طباطبایی گفت .7/7/95وگو با محمدباقر آیانی، ؛ گفت6/7/95وگو با انوشیروان فرشیدیان فر، ؛ گفت10/6/95وگو با ناصر پریز، گفت 20

 .22/1/96یزدی، جلسة اول، 
 .7/7/95وگو با محمدباقر آیانی، ؛ گفت31/6/95وگو با یونس نیازی، ؛ گفت15/6/95ی، جلسة اول، وگو با سعید ابریشمگفت 21

 .2/8/95وگو با محمود پسندیده فرد، جلسة اول، گفت 22
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های ایران را تاب ماندگار شدند و برخی که به نظام آموزشی کشورهای دیگر عادت داشتند، نظام آموزشی دانشگاه

  23نیاوردند و از دانشکدة مهندسی مشهد رفتند.

مثال در گروه آموزشی کامپیوتر که در عنوانکه به ای ادامه یافته استگونههرحال روند جذب اعضای هیأت علمی بهبه

به بیش از سی عضو هیأت  1395در سال  24تعداد اعضای هیأت علمی آن حدود ده نفر بوده است 70ابتدای دهة 

 25علمی رسیده است.

 

 ها و مقاطع تحصیلیهای آموزشی(، گرایشها )گروهگسترش رشته -2-3

ی مکانیک های آموزششکدة مهندسی مقرر شده بود که دانشکده با گروهدر فصل یک اشاره شد که در بدو تأسیس دان

شکدة مهندسی در بنابراین دان هایی که وجود داشت پانگرفت؛دیتو برق آغاز به کار کند؛ اما رشتة برق به دلیل محدو

ه داد تا اینکه ادامصورت تک رشته، با گروه آموزشی مکانیک به فعالیت خود به 1354طول دورة قبل از انقالب از سال 

انشکدة مهندسی شرایط برای تأسیس و تداوم رشتة مهندسی برق مهیا شد. پس از ادغام دانشگاه کار با د 1358در سال 

 نیز رشتة سوم یعنی رشتة مهندسی عمران در دانشکدة مهندسی متولد گردید.

مپیوتر در ابتدا جزو گروه آموزشی ریاضی رشتة بعدی که به دانشکدة مهندسی اضافه شد رشتة کامپیوتر بود. رشتة کا

صورت یک دانشکدة ازاینکه گروه علوم ریاضی از دانشکدة علوم جدا شد و بهپس 26و در دانشکدة علومِ پایه مستقر بود.

انتقال رشتة کامپیوتر   27عنوان یک گروه مستقل به دانشکدة مهندسی انتقال یافت.مستقل درآمد؛ رشتة کامپیوتر نیز به

در این سال با پیوستن گروه آموزشی جدید، دانشکده دارای چهار  28صورت گرفت. 1368دانشکدة مهندسی در سال به 

سپس با توجه به سه  29دانشکده با همین چهار رشته به کار خود ادامه داد. 1370رشته و گروه آموزشی گردید. تا سال 

 میان، این در. رسید هفت عدد به مهندسی ۀی دانشکدهاتعداد رشته 30ای که از دل رشتة مکانیک بیرون آمد،رشته

از مهر سال   32و همچنین مواد و متالورژی تأسیس شد. 31رشتة مهندسی شیمی 1370-71تحصیلی  سال در ابتدا

در ادامة روند  33.کرد کار به شروع مشهد فردوسی دانشگاه مهندسی ۀنیز رشتة مهندسی صنایع در دانشکد 1385

زیست و معماری نیز صورت گرفت؛ اما های مهندسی محیطهایی جهت ایجاد رشتههمچنین پیگیریتوسعة دانشکده 

                                                      
 29/2/95وگو با خلیل مافی نژاد، گفت 23

 29/2/95وگو با خلیل مافی نژاد، گفت 24
 19/7/95وگو با محمدحسین یغمایی مقدم، گفت 25

 .14/6/95وگو با میرمجتبی میرصالحی، ؛ گفت27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، ؛ گفت10/6/95وگو با ناصر پریز، گفت 26
 6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت 27

 15/6/95وگو با سعید ابریشمی، جلسة اول، گفت 28
 2/9/70، تاریخ ثبت: 132020وسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فرد 29

 .6/7/95وگو با انوشیروان فرشیدیان فر، ؛ گفت11/8/95وگو با محمد مقیمان، ، گفت1/8/95وگو با محمدرضا مه پیکر، گفت 3030
 .27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، گفت 31

، تاریخ ثبت: 4046نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  ،1/8/95وگو با رضا قشالقی، جلسة اول، گفت 32

28/3/70. 

 .28/8/85، تاریخ ثبت: 10856نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  33
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 نقش هاآن تأسیس در نیز مهندسی ۀصورت یک دانشکدة مستقل ایجاد گردیدند که دانشکداین دو رشته هر کدام به

  34داشت. پررنگی

ها، که در ادامهبه ترتیب تاریخِ پدید آمدن آن 35بنابراین هم اکنون دانشکدة مهندسی دارای هفت گروه آموزشی است

 پردازیم:ها میبه معرفی و توضیح پیشرفت و توسعة آن

 

 گروه مهندسی مکانیک -2-3-1

 ۀشی دانشکدعنوان اولین رشته و گروه آموزبا پذیرش سی دانشجو به 1354گروه آموزشی مهندسی مکانیک در مهرماه 

 ود.بمهندسی  دانشکدةرا آغاز کرد. گروه مکانیک به مدت چهار سال تنها گروه آموزشی  مهندسی فعالیت خود

کرد تا این که در تنها در مقطع کارشناسی دانشجو پذیرش می 1360این گروه و کالً دانشکدة مهندسی، تا اواسط دهة 

شد. در این سال تعداد پنج نفر در اندازی راه -گرایش تبدیل انرژی–اولین دورة کارشناسی ارشد مکانیک  1364سال 

که گروه مکانیک مقطع در واقع هنگامی 36اکنون عضو هیأت علمی هستند.این مقطع پذیرش شدند که همگی آنان هم

هایی بود که دانشجویان اندازی نمود، این دانشکده جزو اولین دانشکدهمهندسی راه دانشکدةکارشناسی ارشد را در 

 37کرد.یرش میمقطع کارشناسی ارشد پذ

های کارشناسی ارشد گروه مکانیک افزوده شد و در گرایش طراحی کاربردی نیز به گرایش 1375ازآن، در سال پس

رشتة هوافضا خود  38مجوز ایجاد رشتة هوا فضا در مقطع کارشناسی ارشد برای گروه مکانیک گرفته شد. 1386سال 

اخیراً نیز برای این رشته مجوزکارشناسی نیز  39ی هوایی است.هازهسادارای سه زیر رشتة آئرودینامیک، جلوبرندگی و 

 40شده است. گرفته

مهندسی "و  "مهندسی مکانیک"گروه مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد دارای دو رشتة  41(1398سال ) اکنون

، "راحی کاربردیط"، "تبدیل انرژی"در مقطع کارشناسی است. در مقطع کارشناسی ارشد نیز شش گرایش  "هوافضا

وجود دارد و در مقطع دکتری نیز در چهار  "های هواییسازه"و  "جلوبرندگی"، "آئرودینامیک"، "ساخت و تولید"

اقدام به پذیرش دانشجو  "کنترل و ارتعاشات -دینامیک"و  "مکانیک جامدات"، "آئرودینامیک"، "تبدیل انرژی"گرایش 

 42کند.می

                                                      
 .27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، گفت 34

هایی هم صورت گرفته اما هنوز به هایی را جهت ایجاد رشتة مهندسی نفت انجام داده است. در این زمینه موافقتکده اقدامات و پیگیریظاهراً دانش 35

شناسی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد، گرایش طور رسمی مجوز ایجاد آن به دانشکده ابالغ نشده است. با توجه به این که در گروه زمین

شناسی نفت، بحث مهندسی اسی نفت وجود دارد  و دراین زمینه  در سطح کشور بسیار قدرتمند است. بر این اساس در ادامه تحقیقات زمینشنزمین

 شودنفت مطرح می

 .12/7/95وگو با محسن کهرم، جلسة اول، ؛ گفت20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت 36
 .12/7/95وگو با محسن کهرم، جلسة اول، گفت 37

 1/6/95وگو با محمد حسن جوارشکیان، ؛ گفت6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت 38
 .9/8/95وگو با محمود پسندیده فرد، جلسة دوم، گفت 39

 /1/6وگو با محمد حسن جوارشکیان، گفت 40
 ی صورت نگرفته است.است اما در یک سال سپری شده تغییر چندان 1397اطالعات منبع مورد مراجعه مربوط به سال  41

 .18، ص 1397علیرضا سعادت و محمد یعقوبی، آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد،  42
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دانشجوی کارشناسی است و در مقطع تحصیالت  515( دارای 97-98تحصیلی  سالحاضر )گروه مکانیک در حال 

عضو هیأت علمی یکی از  33دانشجوی دکتری دارد. این گروه با  169دانشجوی کارشناسی ارشد و  328تکمیلی 

ی های گوناگون شامل موتورهابا داشتن افراد متخصص در زمینه "و  43های آموزشی دانشکده استترین گروهبزرگ

احتراق داخلی، آئرودینامیک، انرژی، انتقال حرارت، مکانیک سیاالت، مکانیک خودرو رباتیک و کنترل، شکل دادن 

ای های گستردهسازی، ارتعاشات، مکانیک شکست و خستگی و مواد مرکب قادر به فعالیت در زمینهصفحات، بهینه

 44."های فوق را داردزمینههای پژوهشی با صنایع پیشرو در است و توان انجام پروژه

  

                                                      
 .19/3/98(، تاریخ مراجعه: contenthttp://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_) وبگاه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 43

 .213 ، ص1395راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  44
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 تاکنون 1358مدیران گروه مهندسی مکانیک از سال 

 دوران تصدی مرتبه علمی در دوران تصدی نام و نام خانوادگی

 58 استادیار دکتر محمدرضا مدرس رضوی

 60تا  58 مربی مهندس مسعود یک کالم کاشانی

 64تا  61 استادیار شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

 65تا  64 استادیار دکتر علی حائریان اردکانی

 66تا  65 استادیار شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

 69تا  66 مربی مهندس سید محمدرضا یوسف ثانی

 69تا  69 استادیار دکتر سیدحسین نوعی

 75تا  69 استادیار دکتر محمد مقیمان

 75تا  75 استادیار دکتر حمید نیازمند

 77تا  75 استادیار معاونیاندکتر مجید 

 80تا  77 استادیار دکتر جلیل رضایی پژند

 83تا  80 دانشیار دکتر محمد مقیمان

 84تا  83 دانشیار ابوالبشری  نیمحمدحسدکتر 

 88تا  84 دانشیار دکتر مهران کدخدایان 

 90تا  88 دانشیار دکتر محمود پسندیده فرد 

 92تا  90 دانشیار نیازمند دیدکتر حم

 96 تا 92 استاد دکتر مسعود طهانی

 تاکنون 96 استاد دکتر محمود شریعتی

 

 :مشهد فردوسی دانشگاه مهندسی ۀوبگاه دانشکد منبع:

 25/12/98تاریخ مراجعه: 
)http://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=599&lang=fa 

 

 

های گروه مکانیک در کنار دروس تئوری هرساله پذیرای تعداد زیادی از دانشجویان این رشته و ها و کارگاهآزمایشگاه

های مهندسی برق، صنایع، متالورژی و مثال رشتهعنوانعنوان سرویس دهندة دروس است؛ بههای دیگر بهنیز رشته

یمی از علوم پایه و مکانیک ماشین آالت کشاورزی از دانشکده های فیزیک، شعمران از دانشکدة مهندسی و رشتهمواد و 

ک های مکانینمایند. در حال حاضر آزمایشگاههای گروه مهندسی مکانیک استفاده میها و آزمایشگاهکشاورزی از کارگاه

های و کارگاه CAD/CAMسیاالت، انتقال حرارت، ترمودینامیک، ارتعاشات و دینامیک ماشین، مقاومت مصالح و 
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باشند. همچنین به کوشش شماری از اعضای ابزار، اتومکانیک و جوشکاری در گروه مکانیک مشغول به فعالیت میماشین

اندازی گردیده و فعال هستند که از آن جمله یک راههیأت علمی این گروه برخی مراکز پژوهشی نیز در گروه مکان

 45سازی انرژی و خودرو اشاره کرد.، موتور، بهینهCADتوان به مراکز پژوهشی می
 

 گروه مهندسی برق  -2-3-2

 1358ها در سال و انحالل آن، با فراهم شدن شرایط و رفع محدودیت 1354پس از ایجاد ناموفق رشتة برق در سال 

عنوان دومین گروه آموزشی دانشکدة مهندسی به و به 46با حوزة تخصصی الکترونیک تأسیس شدبرق گروه مهندسی 

فعالیت خود ادامه داد. با وقوع انقالب فرهنگی، به دنبال انحالل دانشگاه کار که دارای سه رشتة الکترونیک، الکتروتکنیک 

اد اعضای هیأت علمی و دانشجویان گروه مهندسی و راه و ساختمان بود، با توجه به ادغام آن به دانشکدة مهندسی تعد

  47مگیری یافت.برق افزایش چش

اما با توجه به نظر هیأت  48از طرف گروه برق پیشنهاد ایجاد کارشناسی ارشد گرایش الکترونیک داده شد 1363در سال 

 49راین مورد موافقت قرار نگرفت.نظارت وزارت علوم که از تهران برای بازدیدآمده بودند، امکانات کافی وجود نداشت؛ بناب

نیز پیشنهاد  1366سال  50درخواست ایجاد مقطع کارشناسی ارشد گرایش قدرت موافقت شد.با  1365اما در سال 

گروه برق دانشکدة مهندسی  1366بدین گونه از سال  51ایجاد کارشناسی ارشد، گرایش کنترل، مورد تأیید واقع گردید.

گرایش مهندسی پزشکی را نیز در مقطع کارشناسی  1390جو پذیرفت. این گروه از سال در مقطع کارشناسی ارشد دانش

 52کرده است. اندازیارشد راه

جالب توجه اینکه گروه برق دانشگاه فردوسی  53در گروه مهندسی برق ایجاد شد. 1373مقطع دکتری نیز در سال 

ه در رشتة مهندسی برق موفق به ایجاد مقطع دکتری مشهد، بعد از دانشکده فنی دانشگاه تهران، دومین گروهی است ک
                                                      

 .213-214، ص 1395راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  45
 .218، ص 1389راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  46

 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، ؛ گفت218 ، ص1389مشهد، راهنمای جامع دانشگاه فردوسی  47
 .17/7/63، تاریخ ثبت: 50288نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  48

 .14/6/95وگو با میرمجتبی میرصالحی، گفت 49
 .10/1/65، تاریخ ثبت: 8449مارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، ش 50

؛ تاریخچة ایجاد گرایش کنترل در نوع 29/10/66، تاریخ ثبت: 24119نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  51

حبتی با دکتر محمدحسن شانه چی خودش جالب است. آقای نعمت زاده مسئول صنایع نظامی وقت که بعدها به وزارت صنایع منصوب شد، طی ص

کند در اصفهان هواپیماسازی آنجا مشغول انجام ساخت هواپیماهای بدون سرنشین و ابابیل و غیره است و نیاز مبرمی به متخصصین برق عنوان می

ارشناسی ارشد است اما هنوز مجوز کند گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد در صدد ایجاد گرایش کنترل در مقطع ککنترل دارند. دکتر شانه عنوان می

بنابراین  خواهد که هرچه زودتر  تقاضای ایجاد گرایش را بکنند؛نگرفته و  برای احراز شرایط الزم باید چند سال صبر کنند. ایشان از دکتر شانه چی می

مقطع کارشناسی ارشد بود، تقاضای ایجاد این گرایش  التحصیل کارشناسی نداشت  و این از ملزومات ایجادگروه با این که هنوز در گرایش کنترل فارغ

رد در مقطع کارشناسی ارشد را کرد و خیلی زود مجوز صادر شد و حتی با توجه به این که هنگام صدور مجوز کنکور تمام شده بود، گروه تقاضا ک

ای از شود که با این درخواست نیز موافقت شد و عده ها  به گرایش کنترل دادهدانشجویانی که برای گرایش قدرت پذیرفته شدن اجازة تبدیل آن

 دانشجویان برق قدرت گرایش خود را عوض کرده و در گرایش برق کنترل به تحصیل پرداختند. این امر باعث شد گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد

 التحصیالن این گرایش در مقطع کارشناسی ارشد باشندالتحصیل برق کنترل داشته باشد اولین فارغکنترل  پیش از آنکه در مقطع کارشناسی فارغ

 (.25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، گفت)
 .215ص  ،1395راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  52

 .10/6/95وگو با ناصر پریز، ؛ گفت215 ، ص1395راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  53
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اقدام به پذیرش دانشجو در این مقطع کرده است. طول دورة تحصیل  1374این گروه از سال  54در کشور گردیده است.

اولین گروه دانشجویان دکتری به دلیل دشواری دروس شش سال به طول انجامیده است. اولین دانشجویان مقطع 

  55التحصیل شده و به احراز درجة دکتری موفق گردیدند.فارغ 1380ق در سال دکتری گروه بر

 گروه مهندسی برق دانشگاه فردوسی مشهد دارای یک گرایش در مقطع کارشناسی و پنج گرایش 56(1398سال ) اکنون

که گرایش قدرت  باشدمی "مهندسی پزشکی )بیوالکتریک("و  "مخابرات"، "کنترل"، "قدرت"، "الکترونیک"های با نام

و گرایش مخابرات نیز دارای  "های الکتریکیقدرت و ماشین"و  "سیستم و الکترونیک"های دارای دو زیر گرایش به نام

، "الکترونیک"های باشد. در مقطع دکتری نیز این گروه در گرایشمی "کنترل"و  "سیستم"های دو زیر گرایش به نام

 57کند.ام به پذیرش دانشجو میاقد "مخابرات"و  "کنترل"، "قدرت"

دانشجو در مقطع کارشناسی است و در مقاطع تحصیالت  667( دارای 97-98گروه مهندسی برق اکنون )سال تحصیلی 

  58دانشجوی دکتری در آن مشغول تحصیل هستند. 164دانشجوی کارشناسی ارشد و  321تکمیلی نیز تعداد 

 

 ونتاکن 1358مدیران گروه مهندسی برق از سال 

 دوران تصدی مرتبه علمی در دوران تصدی نام و نام خانوادگی

 60تا  58 مربی مهندس حسین طباطبایی یزدی

 61تا  60 دانشیار آبادیدکتر حسین حسن

 63تا  61 استادیار دکتر خلیل مافی نژاد

 68تا  63 استادیار دکتر علی پیروی

 70تا  68 مربی مهندس کوروش انصاری

 74تا  70 دانشیار قاضیدکتر رضا 

 77تا  75 دانشیار دکتر محمد مولوی کاخکی

 79تا  77 استادیار دکتر سید علیرضا سیدین

 83تا  79 استادیار دکتر کوروش انصاری

 86تا  83 استادیار دکتر ناصر پریز

 88 تا 68 استادیار دکتر جواد ساده

 91تا  88 استادیار دکتر رضا لطفی

 92تا  91 استاد مشهدی دکتر حبیب رجبی

                                                      
 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، گفت 54

 10/6/95وگو با ناصر پریز، گفت 55
 است اما در یک سال سپری شده تغییر چندانی صورت نگرفته است. 1397اطالعات منبع مورد مراجعه مربوط به سال  56

 ، 1397علیرضا سعادت و محمد یعقوبی، آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد،  57

 .18ص 

 .1/4/98تلفنی با لیال دهقانی، وگوی گفت 58
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 95تا  92 دانشیار دکتر محمد میمندی نژاد

 98تا  95 استادیار دکتر جعفر عبادی

 کنونتا 98 دانشیار دکتر مجید علومی

 وبگاه دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد: منبع:

 19/12/98تاریخ مراجعه: 

)&lang=fa599&Itemid=113http://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=) 
 

 گروه مهندسی عمران -2-3-3

های آموزشی آن در دانشکدة مهندسی ادغام گردید. دانشگاه کار، رشته با انحاللگفته شد که بعد از انقالب فرهنگی، 

 دانشکدة مهندسی باعثکه ادغام آن در  59دانشگاه کار دارای سه شاخة الکترونیک، الکتروتکنیک و راه و ساختمان بود

و ساختمان داشت شد هم به امکانات آموزشی گروه برق افزوده شود و هم با امکانات و تجهیزاتی که در زمینة راه 

 گردد. "مهندسی عمران"ایجاد رشتة جدید  سازنهیزم

گذاری اولیة گروه مهندسی عمران بر اساس امکانات رشتة راه و ساختمان دانشگاه کار بود، متخصصین و ازآنجاکه پایه

که حوزة سازه، هنگامیبنابراین با توجه به غنای گروه عمران در ؛ تجهیزات این رشته نیز بیشتر در گرایش سازه بود

ای که گروه عمران، اولین دوره 60اندازی شد، اولین گرایش، گرایش سازه بود.مقطع کارشناسی ارشد در گروه عمران راه

همان زمان، در برخی  در 61بود. 1367-68دانشجوی کارشناسی ارشد در گرایش سازه پذیرش کرد، سال تحصیلی 

بنابراین برخی از اساتید گروه با توجه به کمبود متخصص ؛ اندازی شده بودز راههای کشور گرایش آب و خاک نیدانشگاه

که به گروه های آب و خاک ادامه تحصیل دادند و پس از تحصیل و احراز تخصص، هنگامیها، در گرایشدر آن زمینه

 62گردید. نیز فراهم هادانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بازگشتند شرایط برای ایجاد سایر گرایشعمران 

های آبی، خاک، راه و ترابری و اخیراً های آب، سازهبنابراین پس از گرایش سازه، در مقطع کارشناسی ارشد، گرایش

های تحصیلی در گروه عمران توسعة گرایش 63اندازی شده است.زیست نیز راهمهندسی مدیریت ساخت و محیط

ها در دانشکدة مهندسی است و این امر باعث بیشترین گرایش مران دارایای پیش رفته است که اکنون گروه عگونهبه

ای که شاید بتوان گفت گروه مهندسی عمران گونهشده این گروه، دانشجویان ایرانی و خارجی بسیاری را جذب کند. به

 64در رویکرد دانشجویان خارجی به رشته مهندسی بیشترین جذب را داشته است.

                                                      
 .218، ص 1389؛ راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد، 20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت 59
 .26/5/95وگو با فرزاد شهابیان، گفت 60

وگو با محمدباقر ؛ گفت27/5/95نش، وگو با شهناز دا؛ گفت26/5/92جلسة دوم، فریدون ایرانی، وگو با ؛ گفت26/5/95وگو با فرزاد شهابیان، گفت 61

 .28/6/95شریفی، جلسة اول، 

 .26/5/95وگو با فرزاد شهابیان، گفت 62
 .5/8/92وگو با حسن حاجی کاظمی، گفت 63

های دانشکده مهندسی پذیرش دانشجویان خارجی ؛ البته در برخش رشته8/6/95وگو با محمود فغفور مغربی، گفت 64

 ها اجازة پذیرش دانشجویان خارجی را ندارندجمله در گروه مهندسی شیمی، برخی گرایش با ممنوعیت روبرو است از

 (.18/7/95وگو با محمدتقی حامدموسویان، گفت)
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مهندسی "، "سازه"، "مهندسی عمران"های گروه مهندسی عمران، متولی آموزش در گرایش 65(1398سال اکنون )

، "ژئوتکنیک "،"راه و ترابری"، "مهندسی و مدیریت منابع آب"، "های هیدرولیکیمهندسی آب و سازه"، "زلزله

و  "از دورسنجش -برداریمهندسی نقشه"، "(GIS) ییایجغرافهای اطالعات سیستم"، "زیستمهندسی محیط"

های یاد برخی از گرایش 66در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است. "مهندسی و مدیریت ساخت"

 مهندسی ۀهای دیگر نسبت به ایجاد آن اقدام کنند؛ اما دانشکدو دانشکده هارشتهشده ظرفیت این را داشته است که 

ای است که گروه گونهماهیت آن به "مهندسی زلزله"ها را ایجاد کرده است. از جمله گرایش ی کرده و آندستشیپ

توانست نسبت به ایجاد آن اقدام کند اما با توجه به عملکرد این گرایش در زمینة ی از دانشکده علوم نیز میشناسنیزم

وم ایجاد آن در دانشکدة مهندسی احساس شده است. همچنین اثرات زلزله بر سازه و سایر مسائل مرتبط با مهندسی، لز

با رشتة جغرافیای شهری نیز مرتبط است؛ اما با توجه به  "(GIS) ییایجغرافهای اطالعات سیستم"گرایش 

گفت جایگاه این گرایش در  توانیم شودیمهای مختلف ی مختلفی که با دید مهندسی بر روی نقشههالیوتحلهیتجز

  67تواند کاربردهایی هم در جغرافیای شهری داشته باشد.دسی عمران است؛ هرچند میگروه مهن

  68گروه مهندسی عمران، اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری کرد. 1377از سال 

درخواست ایجاد دورة دکتری  1376در واقع در سال  69ترین گرایش در مقطع دکتری، گرایش سازه و آب بود.قدیمی

گروه عمران در گرایش سازه  1377با موافقتی که صورت گرفت از سال  و 70های هیدرولیکی داده شدب و سازهسازه و آ

های دیگری از جمله گرایش خاک، راه، و آب اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع دکتری کرد. سپس در گرایش

   71اندازی دورة دکتری گردید.به راه زیست، مدیریت ساخت، سنجش از راه دور و اطالعات جغرافیایی نیز موفقمحیط

گذار ایجاد دو دانشکده در ساز و پایهها و مقاطع تحصیلی، گروه مهندسی عمران، زمینهعالوه بر پیشرفت در گرایش

دانشگاه فردوسی مشهد گردیده است. دانشکده معماری به همت حسن حاجی کاظمی از اعضای هیأت علمی گروه 

زیست و منابع طبیعی نیز با تالش گروهی دانشکدة محیط 72ها رئیس این دانشکده بود.مدت عمران تأسیس گردید و تا

اندازی شد و ایشان نیز به مدت ده سال از اساتید از جمله دکتر شهناز دانش از اعضای هیأت علمی گروه عمران راه

  73ریاست این دانشکده را به عهده داشت.

دانشجو  279دانشجو در مقطع کارشناسی،  426تعداد ( 97-98سال تحصیلی ) در گروه مهندسی عمران در حال حاضر

های دانشجو در مقطع دکتری مشغول تحصیل هستند. این گروه دارای آزمایشگاه 95در مقطع کارشناسی ارشد و 

 آموزشی و پژوهشی مصالح ساختمان و تکنولوژی بتن، دینامیک سازه، روسازی، سازه، هیدرولیک، مکانیک خاک و

  74است. ازدورسنجشبرداری و سیستم اطالعات جغرافیایی و نقشه

                                                      
 است اما در یک سال سپری شده تغییر چندانی صورت نگرفته است. 1397اطالعات منبع مورد مراجعه مربوط به سال  65

 .18، ص 1397شنایی با دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد، علیرضا سعادت و محمد یعقوبی، آ 66
 .8/6/95وگو با محمود فغفور مغربی، گفت 67

 .28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، ؛ گفت27/5/95وگو با شهناز دانش، گفت 68
 23/5/95وگو با محمدرضا توکلی زاده، گفت 69

 .5/9/76، تاریخ ثبت: 1315دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی  70
 23/5/95وگو با محمدرضا توکلی زاده، گفت 71

 5/8/92وگو با حسن حاجی کاظمی، گفت 72
 27/5/95وگو با شهناز دانش، گفت 73

 19/3/98(، تاریخ مراجعه: contenthttp://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_) وبگاه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 74
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 تا کنون 1358مدیران گروه مهندسی عمران از سال 

 دوران تصدی مرتبه علمی در دوران تصدی نام و نام خانوادگی

 60تا  58 استادیار دکتر فریدون ایرانی

 62 تا 62 مربی مهندس براتعلی محمدزاده

 62تا  62 مربی مهندس جلیل ابریشمی 

 63تا  62 مربی شریفی محمدباقرمهندس 

 65تا  63 استادیار دکتر ماشاء اهلل سعیدیان طبسی بجستانی

 70 تا 65 مربی مهندس محمدرضا اصفهانی 

 72 تا 70 استادیار دکتر محمدرضا جعفرزاده

 74تا  72 استادیار دکتر کاظم مسلم

 76تا  74 دانشیار کاظمیدکتر حسن حاجی 

 78 تا 76 استاد دکتر محمد رضایی پژند

 80 تا 78 استادیار دکتر یونس نیازی

 82تا  80 استادیار دکتر سید محمود حسینی

 83تا  82 استادیار دکتر فرزاد شهابیان مقدم

 87تا  83 دانشیار دکتر محمود فغفورمغربی

 89تا  87 استادیار دکتر ]محمدحسین[ بلوری بزاز

 92تا  89 استادیار دکتر منصور قلعه نوی

 94تا  92 استاد دکتر محمود فغفورمغربی

 تا کنون 94 دانشیار دکتر شهناز دانش

 :مشهد فردوسی دانشگاه مهندسی دانشکدةمنبع: وبگاه 

 19/3/98تاریخ مراجعه: 

)&lang=fa599&Itemid=113http://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=) 
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 کامپیوترمهندسی گروه  -2-3-4

ای در دانشکده علوم دانشگاه فردوسی آریامهر(، رشته) ن و صنعتی شریفهای تهراهمزمان با دانشگاه 1349در سال 

 75تغییر یافت. "علوم کامپیوتر"که پس از پیروزی انقالب اسالمی، نام آن به  "آمار و کامپیوتر"مشهد ایجاد شد به نام 

 ل پیدا کرد. تغییر نام داد و به دانشکدة مهندسی انتقا "مهندسی کامپیوتر"به  1360سپس در اواخر دهة 

ذکر کرده  1372مهندسی را سال  دانشکدةکتاب راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد، سال انتقال گروه کامپیوتر به 

است. این در حالی است که اساتید گروه کامپیوتر و یکی از اساتید گروه برق، سال انتقال رشتة کامپیوتر از دانشکده 

  76دانند.می 8136مهندسی را سال  دانشکدةعلوم به 

تر است؛ بدانیم به واقعیت نزدیک 1368رسد اگر سال انتقال گروه کامپیوتر به دانشکدة مهندسی را سال به نظر می

این دانشکده متشکل از چهار گروه آموزشی  1370مهندسی، در سال  دانشکدةچراکه بر اساس اسناد بایگانی شدة 

  77مکانیک، برق، عمران و کامپیوتر بوده است.

خارج و  (computer science) ازآن که با نظر وزارت علوم تصمیم بر این شد گروه کامپیوتر از قالب علوم کامپیوترپس

عنوان زیر گروه علوم ریاضی از تبدیل شود، نیاز به انتقال این رشته به(computer engineering) به مهندسی کامپیوتر

آمد. دانشکدة مهندسی پذیرش گروه کامپیوتر و موافقت با انتقال آن به دانشکدة مهندسی به وجود دانشکده علوم به 

دانشکدة مهندسی را مشروط به انتقال تمام کامپیوترهای این گروه به دانشکدة مهندسی دانست؛ از طرفی مسئولین 

 کردند.ها موافقت نمیدانشکدة علوم پایه معتقد بودند این کامپیوترها جزو اموال دانشکده علوم ثبت شده و با انتقال آن

ی علوم و مهندسی، تصمیم بر این شد که هادانشکدهای مرکب از رئیس دانشگاه و مسئولین درنهایت در جلسه

دانشکدة مهندسی منتقل شود. با این تصمیم، انتقال گروه کامپیوتر به دانشکدة مهندسی عملی کامپیوترها نیز به 

   78.گردید

های مهندسی در این رشته افزایش بایست تعداد درسبه مهندسی کامپیوتر تبدیل شود میبرای اینکه علوم کامپیوتر 

هایی از قبیل مدار الکتریکی و دیجیتال، سیستم عامل و کامپایلر بوده یافت که یکی از ملزومات آن، ایجاد آزمایشگاهمی

 79است که رفته رفته ایجاد و تجهیز شده است.

 "معماری کامپیوتر"و  "هوش مصنوعی"، "شبکه"، "نرم افزار"دارای چهار گرایش  گروه آموزشی کامپیوتر، اینک

اولین گروهی که  81اقدام به تأسیس گرایش نرم افزار در مقطع کارشناسی ارشد نمود. 1374این گروه از سال  80است.

ها و آن افرادی از سازمانازمند به ادامه تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد بودند. پسپذیرش شدند از کارکنان عالقه

ها از جمله شرکت برق که برای کارکنان خود شرط تحصیالت گذاشته بودند، پذیرش شدند و سپس از طریق ارگان

  82کنکور در این مقطع برای کارشناسی ارشد رشتة کامپیوتر دانشجو گرفته شد.

                                                      
 .217، ص 1395راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  75

 .23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، ؛ گفت01/6/95وگو با ناصر پریز، ؛ گفت15/6/95وگو با سعید ابریشمی، جلسة اول، گفت 76
 2/9/70، تاریخ ثبت: 132020نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  77

 .11/7/95وگو با قدرت سپیدنام، جلسة دوم، گفت 78
 17/6/95وگو با محمود نقیب زاده، گفت 79

 /19/7سین یغمایی مقدم، وگو با محمدحگفت 80
 .217 ، ص1395راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  81

 17/6/95وگو با محمود نقیب زاده، گفت 82
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غاز شد. پساز مکاتبات با وزارتخانه، تأمین نیروی نیز اقدامات برای ایجاد دورة دکتری در رشتة کامپیوتر آ 1382از سال 

، گروه کامپیوتر در مقطع دکتری در همان گرایش نرم افزار اقدام 1385انسانی و تنظیم و تدوین برنامة درسی، در سال

ا از اولین دانشجویان دکتری پذیرش شده در گروه کامپیوتر آقایان سعید ابریشمی و عبدالرض 83به پذیرش دانشجو کرد.

  84اکنون جزو اعضای هیأت علمی این گروه هستند.سوادی بودند که هم

 1393در مقطع کارشناسی ارشد گروه کامپیوتر ایجاد گردید و در سال  1387های گرایش هوش مصنوعی نیز در سال

در  1392های کامپیوتری در سال در مقطع دکتری نیز برای این گرایش اقدام به پذیرش دانشجو شد. گرایش شبکه

رشته معماری کامپیوتر نیز در این گروه تأسیس  1395-96مقطع کارشناسی ارشد ایجاد شد و از ابتدای سال تحصیلی 

 85گردید.

گروه کامپیوتر دارای یک گرایش کارشناسی با عنوان مهندسی کامپیوتر و چهار گرایش  86(1398سال ) اکنون

و  "هوش مصنوعی و رباتیک"، "های کامپیوتریشبکه -اطالعات فناوری"، "نرم افزار "کارشناسی ارشد با عناوینِ 

نیز این گروه در مقطع  "هوش مصنوعی و رباتیک"و  "نرم افزار"است. در دو گرایش  "های کامپیوتریمعماری سیستم"

  87باشد.دکتری مشغول فعالیت آموزشی می

دانشجوی کارشناسی  177نشجوی کارشناسی، دا 383( گروه مهندسی کامپیوتر دارای 97-98سال تحصیلی ) هم اکنون

 88دانشجوی دکتری است. 72ارشد و 

 

 تا کنون 1376مدیران گروه مهندسی کامپیوتر از سال 

 دوران تصدی مرتبه علمی در دوران تصدی نام و نام خانوادگی

 68تا  67 مربی مهندس التفات حداد شکری

 69تا  68 مربی مهندس امیر علیخانزاده

 71تا  69 مربی حسین دلداریمهندس 

 76تا  71 استادیار دکتر قدرت ا... سپیدنام

 80تا  76 استادیار دکتر حسین دلداری

 82تا  80 استادیار دکتر محمود نقیب زاده

 84تا  82 استادیار یغمایی  نیمحمدحسدکتر 

 86تا  84 استادیار دکتر حمیدرضا پوررضا 

 88 تا 86 استادیار دکتر عباس قائمی

                                                      
 .23/6/95وگو با سعید ابریشمی، جلسة دوم، ؛ گفت17/6/95وگو با محمود نقیب زاده، گفت 83
 17/6/95وگو با محمود نقیب زاده، گفت 84

 .217 ، ص1395دوسی مشهد، راهنمای جامع دانشگاه فر 85
 است اما در یک سال سپری شده تغییر چندانی صورت نگرفته است. 1397اطالعات منبع مورد مراجعه مربوط به سال  86

 ، 1397علیرضا سعادت و محمد یعقوبی، آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد،  87

 .18ص 

 19/3/98(، تاریخ مراجعه: contenthttp://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_) ه فردوسی مشهدوبگاه دانشکده مهندسی دانشگا 88
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 90تا  88 دانشیار دکتر محمدحسین یغمایی

 92تا  90 دانشیار دکتر حمید رضا پور رضا

 96 تا 92 استادیار دکتر سعید ابریشمی

 98 تا 96 دانشیار دکتر عباس قائمی بافقی

 تا کنون 98 دانشیار دکتر عابدین واحدیان مظلوم

 :مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد دانشکدةمنبع: وبگاه 

 19/12/98تاریخ مراجعه: 

)&lang=fa599&Itemid=113http://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=) 

 

 گروه مهندسی شیمی -2-3-5

است که رشتة مهندسی  این از حاکی دانشکده، پیشکسوتان گفتار و مهندسی ۀانی شدة دانشکداطالعات اسناد بایگ

حال ازآنجاکه اولین گروه از دانشجویان این بااین 89از درون رشتة مکانیک منشعب شده است. 1370شیمی در سال 

شروع به پذیرش دانشجو کرده  1371التحصیل شدند، گویا گروه مهندسی شیمی از سال فارغ 1375رشته در سال 

است. اولین گروه از دانشجویان این رشتة تحصیلی آنچنان عملکرد خوب و مناسبی داشتند که حدود یک سوم از 

  90آن، در مقطع کارشناسی ارشد قبول شده و اکثر آنان نیز در دانشگاه صنعتی شریف پذیرفته شدند.التحصیالن فارغ

از عواملی که منجر به تأسیس رشتة مهندسی شیمی در دانشگاه فردوسی مشهد گردید، مسألة گاز و وجود پاالیشگاه 

گاز و پاالیشگاه آن در منطقه شرق کشور،  شهید هاشمی نژاد در خانگیران سرخس بود. در واقع با توجه به وجود صنعت

های علمی به شد که یک گروه آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد شود تا بتواند در زمینهاین نیاز احساس می

بنابراین اولین گرایشی که در گروه مهندسی شیمی در مقطع کارشناسی ایجاد گردید، گرایش  این صنعت کمک کند؛

  91صنایع گاز بود.

ر د( گروه مهندسی شیمی در سه رشتة مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر و مهندسی نفت 1398سال ) در حال حاضر

 پذیرد. مقطع کارشناسی دانشجو می

نیز گروه مهندسی شیمی وارد عرصة تحصیالت تکمیلی گردید و برای اولین بار مقطع کارشناسی ارشد  1380از دهة 

این گروه در مقطع کارشناسی ارشد در  93(1398) در حال حاضر 92آغاز به کار کرد. این گروه با گرایش صنایع غذایی

های انتقال و فرآیندهای ، پدیدهو کنترلی سازهیشب -سازیمدلهشت گرایش صنایع غذایی، فرآوری و انتقال گاز، 

پردازد. مقطع دکتری جداسازی، بیوتکنولوژی، طراحی فرآیند، مهندسی پلیمر و نانو فناوری به پذیرش دانشجو می

                                                      
وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة گفت؛ 28/3/70، تاریخ ثبت: 4046نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  89

 .27/6/95دوم، 
 .1/8/95وگو با رضا قشالقی، جلسة اول، گفت 90

 .1/8/95وگو با رضا قشالقی، جلسة اول، ؛گفت24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت 91
 .24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، ؛ گفت12/7/95وگو با علی احمدپور، جلسة اول، گفت 92

 است اما در یک سال سپری شده تغییر چندانی صورت نگرفته است. 1397اطالعات منبع مورد مراجعه مربوط به سال  93
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اکنون  94است. "های انتقال و فرآیندهای جداسازیپدیده"و  "مهندسی شیمی"مهندسی شیمی نیز دارای دو گرایش 

دانشجوی کارشناسی ارشد و  213دانشجوی کارشناسی،  335( گروه مهندسی شیمی دارای 97-98)سال تحصیلی 

 95باشد.دانشجوی دوره دکتری می 62

 های زیر است:وه دارای امکانات آموزشی از قبیل آزمایشگاههمچنین این گر 

زیست، های صنعتی و محیطها و کاتالیستغشاء و جداسازی گازی، جاذب تحقیقاتی گروه مهندسی شیمی، آزمایشگاه

سازی و مدلنانوفناوری،  صنایع غذایی، سازی فرآیندهای نفت و گاز، بیوتکنولوژی،بهینه های حرارتی و نانوسیال،لوله

آنالیز گاز، فرایندهای نوین جداسازی، پایلوت  تست قطعات الستیکی و فیلتر، پلیمر، سازی فرآیندهای نفت و گاز،شبیه

 96پلنت مهندسی شیمی، کنترل فرآیند و عملیات واحد.

 

 تاکنون 1371سال مدیران گروه مهندسی شیمی از 

 دوران تصدی مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 72تا  71 استادیار دکتر سید حسین نوعی

 78تا  72 استادیار دکتر بابک امین شهیدی

 80تا  78 استادیار دکتر علی احمدپور

 81تا  80 استادیار دکتر اکبر شاهسوند

 83تا  81 استادیار دکتر محمدتقی حامدموسویان

 85تا  83 استادیار یاالسالمخیشدکتر محمدعلی فنایی 

 90تا  85 دانشیار محمدتقی حامد موسویاندکتر 

 94تا  90 دانشیار ی پورافشاری چناردکتر مهد

 98تا  94 استاد دکتر علی احمدپور

 تا کنون 98 دانشیار االسالمیدکتر محمدعلی فنائی شیخ

 :مشهد فردوسی دانشگاه مهندسی دانشکدةمنبع: وبگاه 

 19/12/98تاریخ مراجعه: 

)&lang=fa599&Itemid=113http://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=) 

                                                      
 .18علی رضا سعادت و محمد یعقوبی، آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد، ص  94
 19/3/98(، تاریخ مراجعه: contenthttp://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_) وبگاه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 95

 .219، ص 1395راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  96
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 متالورژیمواد و گروه مهندسی  -2-3-6

این رشته نیز  97ایجاد گردید. 1370متالورژی نیز همچون گروه مهندسی شیمی در سال مواد و رشته و گروه مهندسی 

از دل گروه مهندسی مکانیک متولد شد. استادانی همچون دکتر علی حائریان اردکانی، مهندس محمدرضا یوسف ثانی 

  98و مرحوم دکتر احمد ظهور سعادت در ایجاد گروه مواد و متالورژی نقش اساسی داشتند.

گری آغاز با پذیرش دانشجوی کارشناسی در گرایش ریخته 1372فعالیت رسمی خود را از مهرماه سال "ن گروه ای

 1375گرایش فقط دو دوره دانشجو پذیرفته شد و با تغییر برنامه کارشناسی مهندسی مواد که در سال  نیدر انمود. 

به گرایش متالورژی صنعتی )گرایش  74نشجویان ورودی ریزی وزارت متبوع ابالغ گردید، دااز سوی شورای عالی برنامه

گری با به پایان رسیدن تحصیالت دانشجویان دو دوره یاد شده حذف فعلی( تطبیق داده شدند و گرایش ریخته

 99."گردید

گروه مواد و متالورژی ابتدا مقطع کارشناسی را با حوزة تخصصی شناسایی مواد فلزی آغاز کرد. سپس در مقطع 

های کارشناسی ارشد خود را ایجاد کرد. ها و نیازهای سطح استان خراسان گرایشاسی ارشد با توجه به ضرورتکارشن

که قصد ایجاد گرایش استخراج در این گروه مطرح شد، توجیه آن این بود که در سطح استان خراسان صنعت هنگامی

ی نیز استان خراسان در جایگاه خوبی قرار دارد. در ای داشته است؛ ضمن اینکه به لحاظ معدنفوالد رشد قابل مالحظه

بنابراین با توجه  این استان صنایع سنگین اسفراین، فوالد نیشابور، زغال سنگ طبس و سنگ آهن سنگان فعالیت دارند؛

ها تصمیم بر این شد که گرایش استخراج در به معادن سنگ آهن، معادن زغال سنگ و وجود کارخانه در این زمینه

« خوردگی»ازآن با توجه به این که گرایش وه مواد و متالورژی ایجاد شود تا نیازهای علمی این حوزه برطرف شود. پسگر

شدند؛ های باالی کنکور وارد این گرایش میمندان زیادی در میان دانشجویان داشت و معموالً دانشجویانِ رتبهعالقه

 100خوردگی نیز در گروه مواد و متالورژی ایجاد گردید. برای ارتقای گروه و رفع نیازهای استان، گرایش

مهندسی "گروه مواد و متالورژی، یک گرایش در مقطع کارشناسی دارد که با همان عنوان  101(1398سال ) اکنون

در مقطع کارشناسی  103پردازد.و در زمینة متالورژی صنعتی به تربیت دانشجو می 102شودشناخته می "متالورژی و مواد

شکل "و  "خوردگی و حفاظت از مواد"، "استخراج فلزات"، "شناسایی و انتخاب مواد مهندسی"های ز در گرایشارشد نی

اقدام به پذیرش دانشجو در  1387در مقطع دکتری نیز این گروه از سال  104کند.دانشجو پذیرش می "دادن فلزات

  105کرده است. "مهندسی مواد"گرایش 

                                                      
؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی 28/3/70، تاریخ ثبت: 4046نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  97

 .5/5/75، تاریخ ثبت: 6636دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 
 .6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو با؛ گفت22/8/95وگو با محمدهادی مؤید، گفت 98

 .220 ، ص1395راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  99
 .16/8/95ابوالفضل باباخانی، وگو با گفت 100

 است اما در یک سال سپری شده تغییر چندانی صورت نگرفته است. 1397اطالعات منبع مورد مراجعه مربوط به سال  101
 .18علی رضا سعادت و محمد یعقوبی، آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد، ص  102

 .18هد، ص علی رضا سعادت و محمد یعقوبی، آشنایی با دانشگاه فردوسی مش 103
 .16/6/95وگو با علی رضا کیانی رشید، جلسة اول، گفت 104

 .16/6/95وگو با علی رضا کیانی رشید، جلسة اول، گفت 105
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های ویژه در گرایشهای تخصصی بههای بسیار خوب در زمینهمتالورژی، وجود آزمایشگاهاز نکات قابل توجه گروه مواد و 

 106های نمونه در سطح کشور است.شناسایی و خوردگی است که از آزمایشگاه

های خوبی دارد؛ اما با مستهلک شدن تجهیزات، بازسازی و جایگزینی طورکلی گروه مواد و متالورژی، آزمایشگاهبه

البته این امر مختص گروه  107شود.ها به علت مشکالت مالی، به موقع انجام نمیرسانی آن و همچنین به روز هادستگاه

ها های اخیر، بازسازی و جایگزینی ابزار و تجهیزات آزمایشگاهمواد و متالورژی نیست. در سراسر دانشگاه، ظاهراً در سال

های علمی دانشگاهی، این در حالی است که عالوه بر استفادة دانشجویان و اساتید در پروژه 108روند خوبی ندارد.

های گروه مواد و متالورژی ارتباط وسیعی با صنایع دارد. در فصل آینده اشاره خواهد شد که حجم قابل آزمایشگاه

ه انجام رسیده است و این امر درآمدزایی های گروه مواد و متالورژی بتوجهی از آزمایشات صنایع مختلف در آزمایشگاه

 خوبی برای گروه و دانشگاه داشته است.

 

 تاکنون 1372متالورژی از سال مواد و  مدیران گروه مهندسی

 دوران تصدی مرتبه علمی در دوران تصدی نام و نام خانوادگی

 75تا  72 استادیار دکتر حسن احمدی مقدم

 75تا  75 استادیار شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

 81تا  75 مربی یوسف ثانی محمدرضا دیسمهندس 

 84تا  81 استادیار دکتر محمدهادی مؤید

 86تا  84 استادیار مجتبی زبرجد دیدکتر س

 88تا  86 دانشیار دکتر محسن حداد سبزوار

 90تا  88 استادیار دکتر ابوالفضل باباخانی

 95 تا 90 استاد کیانی رشید رضایدکتر عل

 97تا  95 دانشیار دکتر محمد مزینانی

 98تا  97 استاد دکتر مهرداد کاشفی تربتی

 تا کنون 98 استاد دکتر ابوالفضل باباخانی

 دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد:منبع: وبگاه 

 19/12/98تاریخ مراجعه: 

)&lang=fa599&Itemid=113http://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=) 

 

ی وسیع از علوم و مهندسی مرتبط با مواد شامل: احوزه تحقیقاتی اعضای هیأت علمی گروه مواد و متالورژی، گستره"

دهی فلزات، متالورژی استخراجی، خوردگی و حفاظت از مواد، انتخاب مواد، مواد متالورژی پودر، انجماد فلزات، شکل

                                                      
 .22/8/95وگو با محمدهادی مؤید، گفت 106
 .16/8/95وگو با ابوالفضل باباخانی، گفت 107

 .22/8/95وگو با محمدهادی مؤید، گفت 108
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( شمار 97-98. اکنون )سال تحصیلی "گیردهای نوین فرآوری مواد را در بر میپیشرفته، نانو تکنولوژی و روش

 109نفر است. 27نفر و در مقطع دکتری  110نفر، در مقطع کارشناسی ارشد  215دانشجویان کارشناسی این گروه 

 

 صنایعمهندسی گروه  -2-3-7

ای است که از رشتة مادر، یعنی رشتة مکانیک، متولد گردید. در واقع پانزده سال پس از رشتة صنایع، سومین رشته

و مواد، اساتید گروه مکانیک به این نتیجه رسیدند که رشتة مهندسی های مهندسی شیمی و متالورژی ایجاد رشته

کلید  1385صنایع که نیاز مبرم صنعت استان است مغفول مانده است؛ بنابراین فرایند ایجاد گروه صنایع در سال 

را آغاز  مراحل قانونی ایجاد رشته به سرعت طی شد و در مهرماه همان سال، این گروه آموزشی فعالیت خود 110خورد.

های بعد بدون در اولین دوره، دانشجویان کارشناسی با گرایش تولید صنعتی پذیرش شدند و دانشجویان دوره 111کرد.

 112گرایش، تحت همان عنوان کارشناسی صنایع به تحصیل در این رشته پرداختند.

ی کارشناسی ارشد گروه هااز جمله گرایش 113در گروه صنایع، مقطع کارشناسی ارشد ایجاد گردید. 1389در سال 

ترین گویند و جزو معمول( می114هاسازی سیستمبهینه) صنایع، گرایش صنایع صنایع است که اکنون به آن صنایع بهینه

هاست. به غیر از آن، گرایش دیگری در گروه صنایع دانشگاه فردوسی مشهد به نام های گروه صنایع دانشگاهگرایش

های دیگر نیز ای است که دانشجویان رشتهگونهماعی ایجاد شده است. این گرایش بههای کالن اقتصادی و اجتسیستم

ای است که مباحث مربوط به صنعت، اقتصاد و جامعه گونهتوانند در آن تحصیل کنند؛ چراکه ماهیت این گرایش بهمی

 115با هم تلفیق شده است.

مجوز ایجاد مقطع دکتری در این رشتة  1393از سال گروه صنایع در مقطع دکتری سابقة چندانی ندارد. در واقع 

تحصیلی گرفته شد. البته در این سال نیز به دلیل تأخیر در دریافت مجوز در مرحلة تکمیل ظرفیت، اقدام به پذیرش 

  116دانشجو کرد.

دانشجوی  54دانشجوی کارشناسی و  257( گروه مهندسی صنایع دارای 97-98در حال حاضر )سال تحصیلی 

 118دانشجو در مقطع دکتری بوده است. 6نیز این گروه دارای  1395سال  در 117باشد.شناسی ارشد میکار

                                                      
 .19/3/98(، تاریخ مراجعه: contenthttp://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_) دانشگاه فردوسی مشهدوبگاه دانشکده مهندسی  109

 1/8/95وگو با محمدرضا مه پیکر، گفت 110
 .28/8/85، تاریخ ثبت: 10856شمارة ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، 111

 .221 ، ص1395راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  112
 20/6/95وگو با محمدعلی پیرایش، ؛ گفت23/6/95وگو با محمد رنجبر، گفت 113

 .18علی رضا سعادت و محمد یعقوبی، آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد، ص  114
 20/6/95وگو با محمدعلی پیرایش، گفت 115

 20/6/95وگو با محمدعلی پیرایش، گفت 116
 .19/3/98(، تاریخ مراجعه: contenthttp://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_) وبگاه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 117

؛ با توجه به عدم وجود اطالعات در زمینة تعداد دانشجویان دکتری گروه صنایع در سال 221 ، ص1395ی مشهد، راهنمای جامع دانشگاه فردوس 118

( و همچنین همکاری نکردن خانم زارع، کارشناس گروه صنایع در ارائة این 1/4/98) در وبگاه دانشکده مهندسی در آخرین مراجعه 97-98تحصیلی 

 ز دانشجویان دکتری گروه صنایع میسّر نگردید.اطالعات، امکان ارائة آمار به رو
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گروه صنایع نیز آزمایشگاه آموزشی خوب و مجهزی دارد. این آزمایشگاه در واقع اولین آزمایشگاهی است که در سراسر 

گیری دقیق زمایشگاه در حقیقت آزمایشگاه اندازهدانشگاه فردوسی مشهد توانسته است تأییدیة استاندارد را بگیرد. این آ

 119شود.گیری قطعات به آن مراجعه میجات صنعتی مختلف برای اندازهها و کارخانهای است که از شرکتگونهاست و به

 

 1395تا  1385مدیران گروه مهندسی صنایع از سال 

 دوران تصدی مرتبه علمی در دوران تصدی نام و نام خانوادگی

 120(86تا  85) )استادیار( )دکتر مصطفی کاظمی(

 90تا  86 استادیار دکتر حمیده رضوی

 92تا  90 دانشیار دکتر محمد روغنگر رنجبر

 97تا  92 دانشیار دکتر محمدعلی پیرایش

 98تا  97 استادیار دکتر فرزاد دهقانیان

 تاکنون 98 دانشیار دکتر محمدعلی پیرایش

 :مهندسی دانشگاه فردوسی مشهددانشکدة منبع: وبگاه 

 19/12/98تاریخ مراجعه: 

)&lang=fa599&Itemid=113http://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=) 

 

 های دیگر تأثیرگذاری در تأسیس دانشکده -2-4

های علمی ها و زمینهزیررشته دارای مهندسی ۀگروه مهندسی عمران دانشکد گونه که پیش از این اشاره شد،همان

گذار ساز و پایهمینههای زیادی باشد، بلکه زای است. این امر باعث شده است که این رشته نه تنها دارای گرایشگسترده

 های مجزا نیز هست:ای مستقل با دانشکدههرشته

 

 تأسیس دانشکدة معماری و شهرسازی -2-4-1

ها پیگیری، با یکی از کمبودها و نیازهای دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکدة معماری و شهرسازی بود که پس از سال

این  1384 لویژه دکتر حسن حاجی کاظمی باالخره در ساهای گستردة اعضای هیأت علمی گروه عمران بهتالش

گرچه در بدو تأسیس به لحاظ مکانی، مالی و وجود اساتید دارای مشکالتی بود، اما با  121دانشکده تأسیس گردید.

تدریج تقویت و تثبیت شود. دانشکده معماری در ابتدا تنها با رئیس های انجام شده توانست بهها و پیگیریتالش

ای بوده است که گونهشده است. وضعیت دانشکده در ابتدا بهره میدانشکده )حسن حاجی کاظمی( و دو نفر دیگر ادا

روز ها به وسیلة اساتید پروازی در اینشدند و کالسبه دلیل کمبود استاد، روزهای جمعه اساتیدی از تهران دعوت می
                                                      

 20/6/95وگو با محمدعلی پیرایش، گفت 119
 221 ، ص1395منبع موارد داخل پرانتز: راهنمای جامع دانشگاه فردوسی مشهد،  120

 .27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، گفت 121
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توسط شخص  شده است. تأمین غذا و امکانات رفاهی اساتید مدعو نیز به دلیل تعطیلی دانشگاهتعطیل تشکیل می

 122گرفته است.رئیس دانشکده صورت می

اندازی شد به دلیل وجود کمبودهای که دانشکده معماری و شهرسازی به کمک گروه مهندسی عمران راههنگامی

 این به کمک از نیز مهندسی ۀرفع کمبودها تقاضای کمک کرده و دانشکد جهت مهندسی ۀابتدایی همواره از دانشکد

ها های دانشکده معماری و نیز اجابت این درخواستدرخواست بر مبنی زیادی اسناد. است نکرده دریغ نوپا دانشکدة

 123است. موجود مهندسی ۀتوسط دانشکدة مهندسی در بخش بایگانی دانشکد

ای بوده است که رئیس این دانشکده در بسیاری گونهوابستگی دانشکدة معماری و شهرسازی به دانشکدة مهندسی به

شده ها زیر نظر دانشکدة مهندسی اداره میو تا مدت مواقع از میان اعضای هیأت علمی گروه مهندسی عمران انتخاباز 

 124است.

 

 زیستتأسیس دانشکده منابع طبیعی و محیط -2-4-2

له های ایشان و یک گروه هفت نفره از جمدر دورة ریاست دکترعبدالرضا باقری بر دانشگاه فردوسی مشهد، با پیگیری

زیست به وجود دکتر شهناز دانش، عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران، ایدة ایجاد دانشکده منابع طبیعی و محیط

  125آمد.

افتاد، فقدان دانشکدة منابع زیست اتفاق میهایی که در حیطة محیطبا توجه به وجود منابع طبیعی در استان و تخریب

بنابراین گروه مذکور برای تأسیس دانشکدة منابع  آمد؛به چشم میطبیعی در قطب دانشگاهی شرق کشور بیشتر 

های مصرّانه، زیست در دانشگاه فردوسی مشهد اقدام کرده و با تحمل زحمات زیاد، پس از پیگیریطبیعی و محیط

توانستند مجوز تأسیس این دانشکده را بگیرند. ازآنجاکه تخصص اصلی دکتر دانش در گروه مهندسی عمران، 

زیست را برای زیست بود، دکتر باقری ریاست وقت دانشگاه از ابتدا حکم ریاست دانشکده منابع طبیعی و محیطیطمح

هایی در محل دانشکده کشاورزی سابق، آغاز به کار ایشان صادر کردند و این دانشکده با در نظر گرفتن اتاق و کالس

، هم ریاست دانشکده منابع طبیعی را به عهده داشتند و کرد. دکتر شهناز دانش نیز به مدت ده سال، با حفظ سمت

 126پرداختند.عنوان عضو هیأت علمی گروه مهندسی عمران در دانشکدة مهندسی به تدریس میهم به

 

 

                                                      
 .5/8/92وگو با حسن حاجی کاظمی، گفت 122

؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی 16/12/84، تاریخ ثبت: 14995بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری:  123

، تاریخ ثبت: 15174نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 15174دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی 15/1/85تاریخ ثبت:  60داری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: ؛ نامة ا21/12/84

 .19/1/85، تاریخ ثبت: 205دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، گفت 124
 .27/5/95وگو با شهناز دانش، گفت 125

 .27/5/95وگو با شهناز دانش، گفت 126
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 انقالب اسالمی -3-1

ویژه عدم وجود حزب به معنی واقعی کلمه در ایران باعث شده است نبود مراکز مرتبط با سیاست در سطح جامعه، به

تحرکات ترین مرکز برای فعالیت سیاسی باشد. بیشترین اعتراضات و که دانشگاه در دوران پیش و پس از انقالب، مهم

  1خاستند.گرفته و افراد برجستة سیاسی نیز از دانشگاه برمیسیاسی در قبل از انقالب در دانشگاه صورت می

طور اخص در وقوع انقالب اسالمی بر کسی پوشیده طور اعم و دانشجویان رشتة مهندسی بهبنابراین نقش دانشجویان به

 2."های فنّی در همه جای کشور جزو پیشروان مبارزات بودنددانشکدهدر دوران مبارزات انقالبی، "ویژه به نیست.

های سیاسی و مبارزات انقالبی پیشرو و مخصوصاً در شهر تهران، دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه تهران در فعالیت

  3کارساز بودند.

در این زمینه پر شورتر عمل  ایفای نقش دانشکده فنی مهندسی در جریان انقالب و اینکه دانشجویان این دانشکده

تواند دالیل خاص خود را داشته باشد. یکی از دالیل شاید این باشد که در سدة اخیر، رویکرد محصّلین با کردند، می

هایی مثل این تجمع افراد باهوش در دانشکده 4های ریاضی و مهندسی بیشتر بوده است.ضریب هوشی باال به رشته

باال بودن سطح آگاهی و آشنایی با حقوق شهروندی و اجتماعی در میان آنان بوده و این امر  دهندةدانشکده فنی، نشان

 خوبی دریابند و در برابر آن سکوت نکنند.ها را بهها و نارساییباعث شده است که ستم

                                                      
 .4/7/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة دوم، گفت -1

 اعضای  دیدارسخنان ایشان در    (،28998content?id=-http://farsi.khamenei.ir/print) یاخامنه یعل دیس  اهللآیت آثار نشر  و حفظ دفتروبگاه  -2

 .19/3/98. تاریخ مراجعه: 1393/11/06 خیتاردر  مهندسی ملّی روز بزرگداشت ستاد

ضایی پژند،  گفت -3 ضل باباخانی، گفت .14/6/95وگو با محمد ر سة اول،   وگو با ابوالف سة اول،    وگو با ؛ گفت16/8/95جل شریفی، جل به   28/6/95محمدباقر 

گرفت یکی از طور کلی دانشکده فنی دانشگاه تهران از بدو تأسیس محل تجمعات اعتراضی دانشجویان بود و هر اعتراض سیاسی که در دانشگاه صورت می          

شکدة فنی در این زمینه به      شتهار دان شکدة فنی بود. ا شکده   ای بود که حتی هنگامگونهمراکز عمده دان شجویان دان ضی انجام   ی که دان های دیگر حرکت اعترا

 (.28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، گفت) کردنددادند، دانشجویان دانشکده فنی را از ورود به دانشگاه منع میمی

 .23/6/95وگو با سعید ابریشمی، جلسة دوم، گفت -4
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ای کشور بوده های پیش و پس از انقالب، همواره محل تجمع برترین استعدادههای فنی در طول سالبنابراین دانشکده

حضور  5های فنی و مهندسی و مراکز علمیِ مربوط به آنفکر و فعال دانشجویی در دانشکدهاست و اجتماع عناصر خوش

 انقالبی را ممکن کرده است. –های سیاسی پررنگ آنان در عرصه

های ای بود که در سالهگونویژه در دانشکده فنی بههای انقالبی بهشرکت دانشجویان در اعتراضات سیاسی و فعالیت

الشعاع خود قرار داده بود و منتهی به پیروزی انقالب اسالمی حتی وظیفة اصلی دانشجویان، یعنی کسب دانش را تحت

های مختلف های مبارزاتی بود. دانشجویان عمدتاً در گرایشاهتمام دانشجویان بیشتر در مباحث سیاسی و فعالیت

های هایی از قبیل تظاهرات، اعتصاب و بحثشدند و فعالیتهای چپ جذب میی و گروههای اسالمویژه گروهسیاسی به

 6شدند.هایی را هم متقبل میدادند و در این راه هزینهسیاسی انجام می

دهد. تا قبل رفته رفته خود را نشان می 1356های دانشجویی از اواخر سال ها و جنبشدر دانشگاه مشهد گویا فعالیت

کرد. دانشکدة خرداد خودنمایی می 15آذر یا  16های مبارزاتی و انقالبی به شکلی محدود در سالروز فعالیتاز آن 

ای کوچک با دانشجویان بسیار محدود بود. در این دوره هنوز دانشگاه کار مشهد و مهندسی در این زمان دانشکده

ک کالس و یکی، دو اتاق اداری در دانشکده کشاورزی سبزوار در دانشکدة مهندسی ادغام نشده و دانشکدة مهندسی در ی

های بزرگ آن انقالبی دانشجویان دانشکدة مهندسی در دانشکده -های سیاسی بنابراین فعالیت شد؛سابق خالصه می

های دانشجویی ترین دانشکده و مرکز عمدة جنبشعنوان بزرگگرفت؛ از جمله دانشکدة علوم پایه بهزمان صورت می

در آن دوره دانشجویان  7های قدیمی و بزرگ بود.اه مشهد و همچنین دانشکدة ادبیات که یکی از دانشکدهدانشگ

های عمومی و مشترک شد به دلیل درسها شروع میهای سه و چهار که دروس تخصصی آندانشکدة مهندسی تا ترم

ها رفت و آمد هایشان، در این دانشکدهکالس های علوم و ادبیات درس داشتند؛ بنابراین به دلیل برگزاریدر دانشکده

  8شدند.های دانشجویی آگاه میها و جنبشداشتند و از فعالیت

در ایام اعتراضات انقالبی، دانشکدة مهندسی نیز متأثر از اتفاقات سراسر کشور بود و دانشجویان این دانشکده و حتی 

های این این موضوع باعث شده بود کالس 9یره شرکت داشتند.ها و غاعضای هیأت علمی آن در اعتصابات و راهپیمایی

دار و مریز باشد. با این حساب، پس از پیروزی صورت کجدانشکده طبق برنامه پیش نرفته و فعالیت آموزشی دانشکده به

آمد و روال تدریج از حالت نیمه تعطیل درها بهماه بود که فعالیت آموزشی و برگزاری کالسانقالب اسالمی در بهمن

 10شان چندترم به تعویق بیفتد.آموختگیطبیعی به خود گرفت. این موضوع باعث شد دانشجویان آن دوران، دانش

نوعی در مکانی مربوط به دانشکدة مهندسی از جمله اتفاقاتی که شاید بتوان آن را مرتبط با جریان انقالب دانست و به

پلیس یا گارد دانشگاه برای دستگیری یکی از دانشجویان دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد رخ داده است، اقدام 

                                                      
(، سخنان ایشان در دیدار جمعی   3271content?id=-http://farsi.khamenei.ir/print) یاخامنه یعل دیس  اهللآیت آثار نشر  و حفظ دفتر وبگاه -5

 .19/3/98تاریخ مراجعه: ، 1383/12/05 از مهندسان در روز ملّی مهندس در تاریخ
 .28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، ؛ گفت16/8/95جلسة اول،  وگو با ابوالفضل باباخانی،گفت .14/6/95ند، وگو با محمد رضایی پژگفت -6
؛ هر دو دانشییکدة علوم و ادبیات در آن زمان در بیرون از 7/6/95وگو با محمدحسییین جاویدی دشییت بیاض، ؛ گفتابوالبشییری محمدحسییین وگو باگفت -7

 داشتند. پردیس دانشگاه قرار

 .2/8/95وگو با محمود پسندیده فرد، ؛ گفت6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت -8

 .23/12/95وگو با حسین برسی، ؛ گفت12/10/97وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة دوم، گفت -9

 .12/10/97وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة دوم، گفت -10
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به نام چراغچی از اهالی آذربایجان بوده است که یکی از اعضای هیأت علمی دانشکدة مهندسی از اتاق کارش این اتفاق 

 11را مشاهده کرده و وقتی متوجه موضوع شده با مداخله، اجازة دستگیری وی را نداده است.

تأثیرات انقالب اسالمی در دانشکدة مهندسی، شهادت مهندس سعید نشان از اعضای هیأت علمی دانشکدة مهندسی از 

ایشان در راه بازگشت به منزل در تظاهرات خیابان، مورد  12کردند.عنوان مربی در دانشکده تدریس میاست که به

ظاهراً منزل ایشان در حوالی استانداری بوده و  13سند.رگیرد و به شهادت میاصابت گلولة سربازان رژیم سابق قرار می

 15گفته شده دوازده گلوله در بدن ایشان جای گرفته است. 14در تظاهرات آنجا ساواک ایشان را به رگبار بسته است.

. از های انقالبی، باید از تالش اعضای هیأت علمی دانشکدة مهندسی در زمینة تبلیغات انقالبی یاد کرداز دیگر فعالیت

جمله دکتر برسی که در جریان انقالب از آلمان به دانشکدة مهندسی مشهد آمده بودند و همچنین دکتر سعادت و 

های انقالبی را در نامههایی را داشتند. در یک مورد ایشان شبها فعالیتنامهدکتر حائریان در زمینه چاپ و تکثیر شب

کاری که در هنگام ورود و خروج از درب دانشگاه وجود داشت با پنهانهایی دانشکده کپی کردند و با وجود سختگیری

 16ها را از دانشگاه خارج کردند.خاصی آن

 –که بعدها هستة مرکزی گروه عمران دانشکدة مهندسی را تشکیل داد  -در دانشگاه کار مشهد واقع در جادة آسیایی 

 این که تعداد کارکنان و دانشجویان محدود بوده و فعالیت های انقالبی به چند دلیل پر رنگ نبوده است. اوالًفعالیت

دوم اینکه مکان  17شده است.ها تنها در حد رد و بدل کردن اخبار و اطالعات مبارزات و حوادث انقالب خالصه میآن

ی مهندس سوم اینکه رئیس وقت دانشگاه کار آقا 18دانشگاه کار در خارج از شهر بوده و از بطن حوادث دور بوده است.

 -های انقالبی موافق نبودند و به خصوص کارکنان دانشگاه کار را از مباحث سیاسیرضا شالچی، چندان با افکار و فعالیت

 19کردند.انقالبی و دامن زدن به این امور منع می

طع شد. البته بعد از پیروزی انقالب اسالمی نیز ظاهراً آقای مهندس شالچی جزو اولین کسانی بودند که همکاریشان ق 

 20مشخص نیست ایشان خودشان قطع همکاری کردند یا به دلیل همنوایی با رژیم شاه اخراج شدند.

با پیروزی انقالب اسالمی ابتدا دانشگاه کار سبزوار در دانشگاه کار مشهد ادغام شد و اندکی بعد دانشگاه کار مشهد با 

ها مصادف امور به دلیل انقالب فرهنگی با تعطیلی دانشگاهدانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد ترکیب شد. این 

 21شد.

                                                      
 .23/6/95اردکانی، جلسة اول، وگو با علی حائریان گفت -11

 (.23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، گفت) اندالبته علی حائریان اردکانی ایشان را مسئول کتابخانة دانشکده مهندسی معرفی کرده -12

 .23/6/95یان اردکانی، جلسة اول، وگو با علی حائر؛ گفت1/8/95وگو با محمدرضا مه پیکر، ؛ گفت17/8/95وگو با رضا تنباکوچی، گفت -13

 .23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، ؛ گفت23/12/95وگو با حسین برسی، گفت -14

 .23/12/95وگو با حسین برسی، گفت -15

 .23/12/95وگو با حسین برسی، گفت -16

 .9/7/95حوریه اثنی عشری،  وگو باگفت -17

 .9/7/95حوریه اثنی عشری،  وگو با؛ گفت7/2/98مقدم، وگو با محمدرضا داوودی گفت -18

 .9/7/95حوریه اثنی عشری،  وگو باگفت -19
 .20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو با، گفت9/7/95حوریه اثنی عشری،  وگو باگفت -20

 .20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت -21
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اوایل پیروزی انقالب از اتفاقاتی که در دانشکدة مهندسی افتاد این بود که بر حسب وظیفة انقالبی از سوی برخی اعضای 

در آن ایام حجاب هیأت علمی دانشکده، بانوان کارمند دانشکدة مهندسی در آمفی تئاتر جمع شدند و با این که هنوز 

 22در کشور اجباری نشده بود؛ این بانوان دربارة نوع پوشش، ارشاد شدند.

اتفاق جالب توجه دیگری که در همین زمان رخ داد و بیشتر شبیه به یک شوخی تلخ است، این بود که مستخدمین 

طبقاتی و در نتیجه، مراتب رئیس و دانشکده بر این باور بودند که چون انقالب شده بر پایة باورهای انقالبی، اندیشة 

ویژه کارکنان عنوان خدمه، برای کارکنان بهدیدند که بهمرئوسیِ اداری دیگر محلی از اعراب ندارد، بنابراین لزومی نمی

باالی دانشکده و همچنین اعضای هیأت علمی، چای و نوشیدنی ببرند. برخی از کارمندان و اعضای هیأت علمی رده

منطقی ایشان داشتند که نتیجه نداد و به دنبال آن یکی از اعضای هیأت علمی شخصاً چای آماده  سعی در توجیه

ای به کارگزینی با این مضمون نوشته شد: با توجه به وقوع کرد، پس از چند روز، نامهکرد و به کارکنان ارائه میمی

علمی دانشکده، شخصاً کارهای خدماتی را انجام  انقالب اسالمی، در راستای خدمت به انقالب، کارکنان و اعضای هیأت

دهند و دیگر نیازی به نیروهای خدماتی وجود ندارد. این نامه باعث شد کارکنان خدماتی دانشکده از اصرار و پافشاری می

     23در آن عقیده دست برداشتند.

مک به محرومین بود. از جمله در قالب هایی که پس از پیروزی انقالب برای افراد انقالبی وجود داشت کیکی از جاذبه

رفتند. در دانشکدة مهندسی نیز با های عمرانی و اقتصادی به نقاط محروم کشور میهایی برای کمک و فعالیتگروه

گذشت چند ماه از انقالب اسالمی برخی از اعضای هیأت علمی و دانشجویان درس و دانشگاه را رها کردند و در قالب 

شدند و یا در نقاط دور افتادة اطق محروم مثالً برای دروی محصوالت کشاورزی به روستاها رهسپار میهایی به منگروه

ها در قالب جهاد دانشگاهی یا جهاد سازندگی رفتند. مدت زیادی نگذشت که همین گروهکشور برای فعالیت عمرانی می

 24سازماندهی شدند.

ویژه در میان جوانان دانشجو وجود داشت. های انقالبی بهو خروش پس از پیروزی انقالب اسالمی همچنان شور و جوش

ای که گونهای سیاسی مختلف و یارگیری و جذب نیرو شده بود؛ بههدر این زمان دانشگاه مکانی برای تبلیغ عقاید گروه

کردند. ف خود دعوت میرفتند و ضمن مباحثه، آنها را به گروه و طیهای مختلف سیاسی به اتاق اساتید میافراد از طیف

 25کرد.این امر دانشگاه را از رسالت اصلی خود که آموزش و پژوهش است، دور می

پیش از  -ای بوده است که در دانشگاه کار سبزوار گونهها مقارن پیروزی انقالب اسالمی بهالتهاب سیاسی در دانشگاه 

ها تشکیل شده است، مدتی که بعد از پیروزی انقالب کالسدر همان  -ادغام آن در دانشگاه کار مشهد و اتفاقات بعدی

ها و مراکز نظامی به دست آورده بودند در هایی که از پادگانای از عناصر چپ و اعضای گروه فدائیان خلق با سالحعده

ایشان را صورت مسلح به اتاق رئیس دانشگاه، دکتر حسن هنربخش رفته و کردند و از جمله بهدانشگاه رفت و آمد می

  26تحت فشار قرار داده بودند.

                                                      
 .23/12/95وگو با حسین برسی، گفت -22

 .23/12/95با حسین برسی، وگو گفت -23
 .26/5/95وگو با محمدرضا قانع، گفت -24

؛  2/8/95وگو با محمود پسییندیده فرد، جلسییة اول، ؛ گفت23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسییة اول، ؛ گفت11/8/95وگو با محمد مقیمان، گفت -25

وگو با حسیییین طباطبایی یزدی، جلسیییة دوم، گفت .4/7/95شیییریفی، جلسیییة دوم،  وگو با محمدباقر؛ گفت25/5/95وگو با محمدحسیییین بلوری بزاز، گفت

12/10/97. 

 .20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت -26
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های طرفدار مجاهیدن های دانشجویی از قبیل طیفدر دانشگاه کار مشهد هم وضعیت به همین ترتیب بود. تشکل

کردند و در این زمینه به حدی شدت فعالیت سیاسی میها و غیره بههای فدایی، حزب توده، مائوئیستخلق، چریک

خواستند که رفتند و از ایشان میسیستم آموزشی اختالل ایجاد شده بود. آنان به نزد اساتید میکردند که در افراط می

ها به قدری پا را فراتر از موضع خود را مشخص کنند که طرفدار کدام طیف یا جناح سیاسی هستند. حتی این گروه

ه اگر امتحان سخت باشد چنین و چنان کردند کحد خود گذاشته بودند که در هنگام امتحانات اساتید را تهدید می

 27کنیم.می

های مختلف شد و به تدریج فضایی ایجاد شد وتاب انقالبی منجر به بروز و تالقی اندیشهدر نتیجه، باز شدن فضا و تب

های فکری حذف شدند از جمله این موضوع رو، پیروان برخی نحلهتابید. ازاینکه جامعة انقالبی این فضا را برنمی

مثال دو تن از دانشجویان دانشکدة مهندسی به دلیل داشتن افکار و عنوانامنگیر برخی از دانشجویان گردید؛ بهد

 28اعتقادات کمونیستی حذف گردیدند.

در دانشگاه کار هم وضع به همین منوال بود. یکی از کارمندان دانشگاه کار که قبل از انقالب سابقة زندان داشت، پیرو 

های مسلحانه شرکت های چپ بود و در جهت پیشبرد این مرام پس از انقالب اسالمی در عملیاتگروه افکار و عقاید

 29کرد. ایشان بعد از انقالب فرهنگی، به دلیل مشارکت در خرابکاری و عملیات مسلحانه، تیرباران شد.می

یلی سراسری ورد که ثمرة آن تعطها پس از پیروزی انقالب اسالمی شرایطی را به وجود آبنابراین وضعیت دانشگاه

 های کشور و بازنگری در نظام آموزشی یا انقالب فرهنگی بود. دانشگاه

 

 انقالب فرهنگی -3-2

م آموزش به های کشور با تعطیلی همراه بود و این نشان از این داشت که نظادانشگاه 59-60مهرماه سال تحصیلی 

ست. اتفاقی اهای انقالب اسالمی ین آموزشی منطبق با اندیشههای نودنبال استانداردهای جدید فرهنگی و خط مشی

 شود. که از آن تحت عنوان انقالب فرهنگی یاد می

ی مشهد نیز به طول انجامید و طی این مدت دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوس 62تا  59ها از سال تعطیلی دانشگاه

نوعی تحت تأثیر هباتید، دانشجویان و کارمندانِ آن هر یک متأثر از رویداد انقالب فرهنگی گشت. ساختار دانشکده، اس

 رویداد قرار گرفتند. این

دسی دانشگاه فردوسی هایی که در این بازة زمانی به وقوع پیوست ادغام دانشگاه کار مشهد با دانشکدة مهنیکی از اتفاق

سائل اداری ممشهد بود که منجر به ایجاد رشتة جدید در دانشکدة مهندسی مشهد، یعنی رشتة عمران گردید و البته 

ر زمینة تطبیق دنگی این مجال را به وجود آورد که و آموزشی مختلفی را به دنبال داشت که دورة تعطیلی انقالب فره

 آموزشی این امر صورت پذیرد. –دروس و نقل و انتقاالت اداری 

بعد از انقالب فرهنگی برای دانشجویانی که تحصیالتشان به انقالب فرهنگی برخورد کرده بود قرار بر این شد افرادی 

اما دانشجویانی  التحصیل شوند؛اقی نمانده بود طبق مقررات قبل، فارغها بواحد درسی از دروس آن 25یا  24که بیشتر از 

                                                      
 .9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، گفت -27

 .23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، گفت -28

 .9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، گفت -29
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سازی سرفصل دروس و همچنین ادغام دانشگاه کار در که بیشتر از این تعداد واحد درسی داشتند با توجه به یکسان

 30پذیرفت.بایست فرایند تطبیق دروس صورت میدانشکدة مهندسی می

شد کدة مهندسی نیز برخی از اساتید و دانشجویان و حتی کارمندانی که احساس میبه دنبال انقالب فرهنگی در دانش

ای شاید از روی عدم تطابق با شرایط جدید و یا از روی عده 31های انقالب اسالمی همسو نیستند اخراج شدند.با اندیشه

طورکلی از ادامة ای نیز بهعده خستگی و ناامیدی به دلیل طوالنی شدن تعطیالت دانشگاهی اقدام به مهاجرت کردند و

  32همکاری با دانشکده انصراف دادند.

ها، بنا به نقل یکی از اعضای هیأت علمی دانشکدة مهندسی که در آن زمان دانشجو بودند، پس از بازگشایی دانشگاه

ید قرار نگرفته و از ادامه ای به لحاظ عقیدتی مورد تأیدرصد تقلیل یافته بود؛ چراکه عدهدانشجویان کالس آنان به پنجاه

ها ای در درگیریهای مسلحانه اعدام شده بودند، عدهتحصیل منع شدند، برخی به دالیل سیاسی یا شرکت در عملیات

 33های جنگ رفته و شهید شده بودند.کشته شده و افرادی نیز به جبهه

ب فرهنگی برخورد کرده بود، دورة چهار سالة برخی از دانشجویان که تحصیالت آنان به حوادث انقالب و تعطیالت انقال

ها به درازا کشیده بود. در دانشکدة مهندسی مشهد دانشجویانی بودند که مجبور شدند به دلیل وقوع انقالب لیسانس آن

 34فرهنگی دورة لیسانس را در هشت سال سپری کنند.

. برخی از اساتید دانشکدة 35ی دیگر همکاری کردندهاها و سازماندر دورة تعطیلی دانشگاه برخی از کارمندان با ارگان

ای از آنها از طرف دانشگاه مأموریت یافتند در تأسیسات فرودگاه مهندسی نیز به همین ترتیب عمل کردند؛ مثالً عده

رسانی به محرومان مشغول های جهادی مرتبط با کمکای هم در بسیج مستضعفان و سایر ارگانعده 36فعالیت کنند.

 37شدند.خدمت 

بنابراین در  برای بیکار نماندن کارکنان دانشکده، جهاد سازندگی برای به خدمت گرفتن این نیروها نهاد مناسبی بود؛

رسانی به روستاها رسانی و آبهای دانشکده برای برقاین ایام، جهاد سازندگی، هم از این نیروی انسانی و هم از کارگاه

ها را تراشکاری شده تحویل سپردند و آخر هفته آنگرد و قطعات خام به آنان میمثال میلعنوانبه 38استفاده کرد؛

                                                      
وگو با  ؛ گفت 5/8/92وگو با حسییین حاجی کا،می،     ؛ گفت 29/2/95وگو با خلیل مافی نژاد،    ؛ گفت 20/4/95محمدرضیییا یوسیییف ثانی،     با وگو گفت  -30

 .7/2/98محمدرضا داوودی مقدم، 
مدیرشانه  وگو با محمدحسن؛ گفت2/8/95وگو با محمود پسندیده فرد، جلسة اول، ؛ گفت26/5/92جلسة دوم، فریدون ایرانی، وگو با گفت -31

 .25/2/97چی، 
وگو با ؛ گفت1/8/95وگو با محمدرضیا مه پیکر،  ؛ گفت24/5/95محمد راشیدی،   وگو با؛ گفت4/6/95وگو با محمدرضیا اصیفهانی،   گفت -32

 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، ؛ گفت2/8/95محمود پسندیده فرد، جلسة اول، 
 .7/7/95وگو با محمدباقر آیانی، گفت -33

 .6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت -34
 .21/5/95آبادی، وگو با محمدجعفر غنیگفت -35

 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، ؛ گفت11/8/95وگو با محمد مقیمان، گفت -36

 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، ؛ گفت12/10/97وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة دوم، گفت -37

 .7/7/95وگو با محمدباقر آیانی، ؛ گفت9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، گفت -38
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رانی یا کمیته امداد رفتند و در گرفتند. برخی از کارکنان که سواد یا مهارت کافی نداشتند نیز به سازمان اتوبوسمی

 39رسانی شدند.راننده مشغولِ کمکعنوان راننده یا کمکآنجا به

فرهنگی بحث مدیریت نیروهای دانشگاهی که به دنبال تعطیلی دانشگاه بیکار مانده بودند، مطرح بود  در دوران انقالب

ها و کارهای پژوهشی به کمک این که در این زمینه، جهاد دانشگاهی اقداماتی را جهت ارتباط با صنایع و انجام پروژه

دانشگاهی و جهاد سازندگی شدند و در این دوره اقدام  ای از اساتید جذب جهادبنابراین عده 40نیروها به انجام رساند.

های جهادی کردند. از جمله یکی از اساتید دانشکده، سرپرست بخش جوش جهاد سازندگی شد و با استفاده به فعالیت

 41.ها شده بود اقدام به ساخت تانکر و توالت صحرایی برای روستائیان کردنداز انبارهای میلگرد و ورقی که تحویل آن

های صنایع مشغول به فعالیت برخی از اساتید نیز از طریق جهاد دانشگاهی، برای کمک، به صنایع رفتند و در کمیته

های این کارخانه از جمله یکی از اساتید قدیمی دانشکده به کارخانة قند رفته و اقدام به رفع اشکال دستگاه 42شدند.

اندازی ماشین آالت کارخانة نان رضوی رفتند؛ چون کارکنان استاد پیشکسوت دیگر نیز برای نصب و راه 43کردند.

 44کردند با وقوع انقالب اسالمی از کشور اخراج شده بودند.ها را نصب میبایست این دستگاهشرکت خارجی که می

ف مشغول به خدمت شدند از جمله برخی در ها و صنایع مختلبرخی از اساتید دیگر نیز در ستادهای جهادی ارگان

 45رسانی بودند.ستاد سازندگی و آموزش وزارت برق و برخی در صنایع دفاع یا صنایع خودکفایی و غیره مشغول خدمت

 46های جهاد سازندگی شدند.های دانشجویی وارد فعالیتحتی دانشجویان نیز در دورة انقالب فرهنگی با ایجاد تشکل

های تخصصی نیز تشکیل شده بود از جمله کمیتة ترجمه طیلی دانشگاه در دانشکدة مهندسی کمیتهگویا در مدت تع

دهی امکانات برخی از اساتید نیز در زمینة سازمان 47کردند.ها همکاری میای از اساتید با این کمیتهو تألیف که عده

گی با ادغام دانشگاه کار با تجهیزات قبلی دانشکده تازاز جمله کارگاه اتومکانیک که به 48آموزشی دانشکده فعال بودند.

اندازی و تدوین دستور کار داشت که اساتید دانشکده در مدت تعطیلی دانشگاه تلفیق شده بود نیاز به ساماندهی، راه

 49ها کردند.اقدام به سر و سامان دادن این کارگاه

های رجمة کتاب کردند، در این مدت بسیاری از کتاباساتیدی که در فرصت پیش آمده از انقالب فرهنگی اقدام به ت

 50های مهندسی را به زبان فارسی ترجمه کردند.های مختلف رشتههای خارجی متناسب تدریس در گروهزبان

                                                      
 .9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، گفت -39

 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، ؛ گفت2/8/95وگو با محمود پسندیده فرد، جلسة اول، گفت -40

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -41

 .1/8/95محمدرضا مه پیکر، وگو با گفت -42

 .17/8/95وگو با رضا تنباکوچی، گفت -43

 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، گفت -44

 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، گفت -45

 .16/8/95وگو با ابوالفضل باباخانی، گفت -46

 .25/2/97مدیرشانه چی،  وگو با محمدحسن؛ گفت13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت -47

 .12/10/97وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة دوم، ؛ گفت13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت -48

 .13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت -49
 .26/5/92جلسة دوم، فریدون ایرانی، وگو با گفت -50
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های هایی در تهران تشکیل شده بود که در کمیتهریزی درسی و تدوین سرفصل دروس، کمیتهدر همین ایام برای برنامه

بنابراین  51زنگری دروس تخصصی، اساتیدی از دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد حضور داشتند.مربوط به با

های های آموزشی و نوشتن سیالبسریزیها استفاده کردند و در این مدت، برنامهبرخی از آنها از فرصت تعطیلی دانشگاه

 52درسی را به انجام رساندند.

سازی دروس و افزایش بیش از حد واحدهای درسی ن انقالب فرهنگی یکسانیکی از تبعات بازنگری دروس در جریا

کرد؛ اکنون واحد کفایت می 140یعنی اگر پیشتر برای دورة لیسانس گذراندن حدود  53برای دورة لیسانس بود.

گذراند. بسا به گفتة برخی نزدیک به دویست واحد را میواحد بیشتر و چه 30-40بایست حدوداً دانشجوی لیسانس می

ها از جمله برق و مکانیک از چهار سال به پنج سال افزایش این امر باعث شده بود طولِ دورة لیسانس در برخی از رشته

زدگی و غیرکارشناسی صورت گرفته بود و این ها با شتابگیریرسد در برخی مسائل، تصمیمبنابراین به نظر می یابد؛

تا این که طبق  54حی در این باره صادر شد و رفته رفته از تعداد واحدها کم شدهای اصالنامهتدریج بخشباعث شد به

البته ظاهراً این مسیر تا بازگشتن به روال عادی چندین سال به  55واحدی و چهار ساله شد. 146ضابطه، دورة لیسانس 

 56طول انجامیده است.

ماهیت این تعبیر یا ترکیب واژگانی دقیق شویم؛ انقالب با این وصف در رخداد انقالب فرهنگی، اگر بخواهیم در معنا و 

و دگرگونی در فرهنگ به وجود نیامد. حتی دگرگونی در فرهنگ آموزش نیز رخ نداد. در واقع این اتفاق در تاریخ 

حتی نظام آموزشی نیز  57ها فروکش کند.آموزش کشور افتاد تا التهابات سیاسی راه یافته در محیط آموزشی دانشگاه

های تخصصی بازنگری دروس همان کسانی بودند که عمدتاً هایی مثل مهندسی تغییری نکرد؛ چراکه کمیتهر دانشکدهد

توان ای که میبنابراین تنها اتفاق عمده ویژه امریکا رشد کرده بودند؛در نظام آموزش یا تحت تأثیر نظام آموزش غرب به

های اسالمی بود؛ غیرازاین، چند واحد درسی مرتبط با معارف و اندیشه یابیگفت در نتیجة انقالب فرهنگی رخ داد، راه

طور نبود که بتوان گفت تا پیش از انقالب، نظام آموزش مهندسی تحول خاصی در نظام آموزشی کشور رخ نداد. حتی این

 58کشور متأثر از غرب بوده و بعد از انقالبِ فرهنگی متأثر از فرهنگ دیگر شده است.
 

                                                      
 .26/5/92جلسة دوم، فریدون ایرانی، وگو با گفت -51
 .12/10/97وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة دوم، گفت -52

 .12/7/95وگو با محسن کهرم، جلسة اول، ؛ گفت9/32/95وگو با خلیل مافی نژاد، ؛ گفت13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت -53

وگو  ؛ گفت9/32/95وگو با خلیل مافی نژاد، ؛ گفت13/6/59وگو با محمدرضا مدرس رضوی، ؛ گفت28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، گفت -54

 .5/7/95وگو با خلیل فرهنگ دوست، ؛ گفت23/6/95با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، 

؛  23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسیییة اول، ؛ گفت9/32/95وگو با خلیل مافی نژاد، ؛ گفت13/6/95وگو با محمدرضیییا مدرس رضیییوی، گفت -55

 .5/7/95وگو با خلیل فرهنگ دوست، فتگ
 .13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت -56

 .28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، ؛ گفت26/5/95وگو با محمدرضا قانع، گفت -57

 .26/5/95وگو با محمدرضا قانع، گفت -58
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 لیجنگ تحمی -3-3

طرح انقالب فرهنگی به تصویب شورای عالی انقالب رسید. پس از گذشت چند ماه در شهریور  1359فروردین ماه سال 

برد که جنگ به کشور تحمیل شد. برخی جنگ تحمیلی آغاز شد. با این حساب دانشگاه در تعطیلی به سر می 1359

  59شرکت کردند و تعدادی از آنان به شهادت رسیدند.از دانشجویان دانشکدة مهندسی در این دورة تعطیلی در جنگ 

ها نیز افراد بسیاری از دانشکدة مهندسی اعم از دانشجویان، کارمندان و اساتید در جنگ بعد از بازگشایی دانشگاه

تحمیلی مشارکت داشتند. از جمله کارمندانی که به حُسن خلق و مهربانی متصف بود، شهید افسریان بوده است که با 

ایشان با نام کامل علی افسریان محصل،  60های جنگ شده و به شهادت رسیده است.جود جوانی و تأهل، وارد جبههو

  61اند.گویا تنها کارمند شهید دانشکدة مهندسی در جنگ تحمیلی بوده

 62تند.های جنگ، دانشجویان بسیاری از دانشکدة مهندسی در این میادین حضور یافبه لحاظ حضور فیزیکی در جبهه

با توجه به تعداد  63این حضور حداکثری باعث شده بود که دانشجویان بسیاری از دانشکدة مهندسی به شهادت رسیدند.

احتمال این که دانشکدة مهندسی دانشگاه  64شود بیش از چهل شهید است،زیاد شهدای دانشکدة مهندسی که گفته می

ویژه اگر نسبت کل دانشجویان به 65نگ سرآمد باشد، زیاد است؛های جفردوسی مشهد در زمینه اعزام دانشجو به جبهه

  66وقت این دانشکده را با تعداد دانشجویان اعزامی بسنجیم.

کم پیش  67اند.از جمله ذکر شده است که تنها از گروه مهندسی عمران حدود پانزده نفر شهید و دو نفر مفقوداالثر شده

شدند که دیدند و متوجه میکالس در محل نشستن دانشجو دسته گل مینیامده بود که اساتید به هنگام حضور در 

 68دانشجو به درجه رفیع شهادت رسیده است.

مثال دانشجویی از گروه برق دانشکده با وجود اینکه عنوانهای جنگ به قدری زیاد بود که بهشور شرکت در جبهه

های جنگ را داشت. کرد و شوق حضور در جبههمیجانباز شده و یک پای خود را از دست داده بود باز هم گریه 

ها حضور یافته بود و هفت بار مجروح شده بود. ایشان آخرین دفعات در جبههدانشجوی دیگری از دانشکدة مهندسی به

                                                      
 .20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت -59

 9/7/95حوریه اثنی عشری،  وگو باگفت -60

 .233-240مسافران عرش، ص  -61

 .28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، ؛ گفت25/5/95وگو با محمدحسین بلوری بزاز، ؛ گفت14/6/95وگو با محمد رضایی پژند، گفت -62

وگو با محمدباقر شییریفی، جلسییة اول،   ؛ گفت23/6/95سییة اول، وگو با علی حائریان اردکانی، جل؛ گفت23/5/95وگو با محمدرضییا توکلی زاده، گفت -63

28/6/95. 

شهید برای    39که اسامی شهدای دانشگاه فردوسی مشهد فهرست شده و زندگی نامه مختصر آنان توضیح داده شده است، تعداد              مسافران عرش در کتاب  -64

(. با توجه به اینکه در گفتگوها نام دو شهید   237و  151-216سافران عرش، صص   م) شهید دانشجو و یک شهید کارمند    38دانشکده مهندسی ذکر شده است؛     

ست که در           ) دیگر سینی( به میان آمده ا شریف الح شهید  شاهچراغی و  سافران عرش شهید  شهید برای     م ست، بنابراین تخمین بیش از چهل  ذکری از آنان نی

 رسد.دانشکده مهندسی درست به نظر می

ای که نام شهدای  شهید را برای کل دانشگاه فردوسی مشهد ذکر کرده است که از میان هفت دانشکده  125منتشر شده در سال ( نام    ) مسافران عرش کتاب  -65

 (.1379مسافران عرش، ) شهید ذکر شده در این کتاب، بیشترین تعداد شهدا را دارد 39آنها در این کتاب آمده است، دانشکده مهندسی با 

 .15/1/97ب رجبی مشهدی، جلسة اول، وگو با حبیگفت -66

 .151-216؛ مسافران عرش، ص 23/5/95وگو با محمدرضا توکلی زاده، گفت -67

 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، گفت -68
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ها رساند که خوشبختانه دست ایشان پیوند بار یکی از دستانش قطع شد و با دست قطع شده خود را به پشت جبهه

 69زده شد.

ها داوطلبانه بوده و امتیاز خاصی برای آنان وجود نداشته است، با این وجود، ویا در ابتدا حضور دانشجویان در جبههگ

بایست به ای ابالغ شد مبنی براینکه دانشجویان مینامهشدند. بعدها آیینها اعزام میدانشجویان دسته دسته به جبهه

شوند در دوران خدمت سربازی شش ماه کسر خدمت شامل اعزام میمدت شش ماه در جنگ شرکت کنند و کسانی که 

از جمله دانشجویان دانشکدة مهندسی که در این طرح شش ماهه شرکت کردند و به شهادت  70شود.حال آنان می

د کردناین دو شهید بزرگوار هر دو در رشتة مهندسی عمران تحصیل می 71فر بودند.رسیدند شهید قهرمانلو و شهید فرزام

در منطقة فاو به  1367و با یکدیگر دوست بودند. ایشان در منطقة جنگی نیز باهم بودند و هر دوی ایشان در سال 

 72درجة شهادت نائل آمدند.

طور های جنگ رفتند و به شهادت رسیدند هماندانشجویانی که از دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به جبهه

نامه و چگونگی حضور در جبهه و شهادت ایشان را اداره امور فرهنگی و . اسامی، زندگیکه گفته شد بسیار زیاد هستند

گو با ودر این میان، ضمن گفت 73آورده است. مسافران عرشبرنامه دانشگاه فردوسی مشهد در کتابی تحت عنوان فوق

الحسینی نیز یاد شده  برخی از اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشکده، از شهید شاهچراغی و شهید حمید شریف

  74نیامده است. مسافران عرشاست که نام ایشان در کتاب 

های جنگ حضور داشته و در طراحی و الحسینی گفته شده است که مدت هشت سال در جبههدر مورد شهید شریف

م، در زمرة دانشجویان اند که بعد از ادغاایشان از دانشجویان دانشگاه کار بوده 75ریزی پل خیبر نقش داشته است.برنامه

اند. زحمات بسیار این شهید التحصیل شدهدانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد قرار گرفته و از این دانشکده فارغ

های مرتفع مشهد، قدر در جنگ تحمیلی باعث شده است که خیابان محل زندگی ایشان، خیابان مجاور آپارتمانعالی

 76گذاری شود.به نام ایشان نام

از خاطرات جالب توجهی که با حضور دانشجویان دانشکدة مهندسی در جنگ تحمیلی رقم خورده است؛ اتفاقی است 

رخ داده است و آن این که زیر آتش بسیار شدید دشمن که هیچ کاری از رزمندگان  4که در جریان عملیات کربالی 

ند آتش دشمن به سنگر اصابت نکند، یکی از دانشجویان آمده و مجبور بودند در سنگر پناه بگیرند و امیدوار باشبرنمی

وقت این دانشکده، کتاب ریاضی خود را باز کرده و خیلی باحرارت و اشتیاق شروع به حل تمرین کرده است. در این 

میان بعضی از رزمندگان اظهار داشتند: این چه وقت درس خواندن است؟ که ایشان در جواب گفته است در شرایط 

                                                      
 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، گفت -69

وگو با محمدباقر آیانی، ؛ گفت26/5/95وگو با فرزاد شییهابیان، ؛ گفت23/5/95زاده، وگو با محمدرضییا توکلی ؛ گفت18/7/95وگو با جواد سییاده، گفت -70

7/7/95. 
 .23/5/95وگو با محمدرضا توکلی زاده، گفت -71
 .198و  195مسافران عرش، ص  -72

 .216-151مسافران عرش، ص  -73

 .28/6/95اول،  وگو با محمدباقر شریفی، جلسة؛ گفت9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت -74
 9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت -75

 .28/6/95وگو با محمدباقر شریفی، جلسة اول، گفت -76
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گیریم؛ اگر این اتفاق افتاد که هیچ، اگر نه، گیریم یا نمیآید یا مورد اصابت قرار میه کاری از هیچ کس برنمیکنونی ک

 77ام.ام را انجام دادهحداقل بنده کارهای درسی

اشت و دمشارکت دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان آن در جنگ تحمیلی تا اواخر جنگ ادامه 

 خوبی هویدا است: ر خاطرة زیر بهاین امر د

در کالس دکتر اصغریان حضور دارند که از بلندگوهای نمازخانه  2 ، دانشجویان رشتة برق در درس مدار67در سال 

شود. در نمازخانه نیاز به نیرو خوانند و مارش جنگی از بلندگو پخش میدانشکده، افراد را به نمازخانة دانشکده فرامی

گویا فاو در حال سقوط بوده که فراخوان شرکت در جنگ را وسط کالس درس به  78شود.فاو گوشزد میبرای عملیات 

شوند و صورت هوایی به منطقه اعزام میبا این حال، تعدادی از دانشجویان همان روز به 79کنند.دانشجویان اعالم می

  80شوند.تعدادی دیگر دو سه روز بعد عازم می

که دولت دستورالعملی ویژه هنگامیکردند. بهطور مستقیم در جنگ شرکت میشدند و بهم میاساتید نیز گاهی اعزا 

بایست در از خدمت سربازی معاف شده بودند، می 56صادر کرد مبنی بر اینکه کسانی که قبل از انقالب در سال 

دة مهندسی شد و اساتید این دانشکده بنابراین این موضوع شامل حال تعدادی از اساتید دانشک ها حضور پیدا کنند؛جبهه

یا دربارة  دادند وهای محاسباتی در مقرهای نظامی انجام میایشان کمک 81در نقاط مختلف درگیر در جنگ اعزام شدند.

  82دادند.های مواصالتی جنگ نظر میسازه

ای طور غیر منتظرهشدند و بهمیآمد که اساتید دانشکدة مهندسی برای بازدید به مناطق جنگی اعزام گاهی پیش می

  83پرداختند.در چند صد متری نیروهای دشمن به نگهبانی می

منظور مدیریت افراد دانشکده برای اعزام به جبهه وجود نداشته است. گویا از طریق گفته شده، دفتر و جایگاه خاصی به

های در نمازخانه نیز تبلیغات حضور در جبهه گرفته است.بسیج یا دفتر انجمن اسالمی تبلیغ اعزام به جنگ صورت می

انجمن اسالمی گویا با نیروهای سپاه در ارتباط بوده و دانشجویانی که با انجمن اسالمی  84شده است.جنگ انجام می

در ارتباط بودند از جمله مهندس پژمان، شهردار سابق مشهد در این زمینه فعالیت داشتند و دانشجویان را برای اعزام 

در مقاطعی، جهاد دانشگاهی وظیفة انجام هماهنگی الزم جهت اعزام به جبهة  85کردند.جبهه سازماندهی میبه 

 86دانشجویان را به عهده داشته است.

البته دفتری تحت عنوان معاونت دفاعی دانشگاه یا معاونت امور جنگ دانشگاه وجود داشته است که در سازمان مرکزی 

ها آباد، مستقر بوده و کارهای مربوط به جنگ و اعزام دانشجویان و کارکنان دانشکدهان تقیدانشگاه واقع در حوالی مید

معاونت جنگ( بر عهدة اساتیدی از ) ها مسئولیت معاونت دفاعیداده است. در برخی از دورهها را انجام میبه جبهه
                                                      

 .15/1/97وگو با حبیب رجبی مشهدی، جلسة اول، گفت -77

 .18/7/95وگو با جواد ساده، گفت -78

 .15/1/97وگو با حبیب رجبی مشهدی، جلسة اول، گفت -79

 .18/7/95ساده،  وگو با جوادگفت -80
 .9/3/95وگو با اکبر خورشاهی، ؛ گفت24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -81

 9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت -82
 9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت -83

 21/5/95آبادی، عفر غنیوگو با محمدج؛ گفت26/5/95وگو با فرزاد شهابیان، ؛ گفت9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت -84
 26/5/95وگو با فرزاد شهابیان، گفت -85

   10/6/95وگو با ناصر پریز، گفت -86
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بریشمی و حسین نوعی از دانشکدة دانشکدة مهندسی بوده است؛ از جمله ذکر شده است که اساتیدی چون جلیل ا

 87اند.مهندسی مسئولیت این معاونت را بر عهده داشته

های باال مبنی بر عدم وجود مرکزی برای مسائل جنگ در دانشکدة مهندسی، البته باید یادآور شد که علی رغم گفته

این مرکز توسط دانشجویان دهند. گویا دانشکدة مهندسی خبر می "مرکز تحقیقات جنگ"اسناد این دانشکده از 

مالی دانشگاه  -، معاون امور جنگ دانشگاه، محمد ابراهیم بازاری از معاون اداری1366شده و در سال دانشکده اداره می

 88تقاضا کرده است برای ادارة این مرکز نیروی پرسنلی استخدام کنند.

طور جدی با مسائل جنگ درگیر بود. دیگر نیز به هایغیر از بحث اعزام مستقیم به جبهه، دانشکدة مهندسی در زمینه

از جمله اینکه یکی از اعضای هیأت علمی این دانشکده، دکتر پیروی، مشغول انجام تحقیقاتی دربارة تجهیزات نظامی 

ژاد نچی، دکتر مافیایشان همچنین به همراه برخی دیگر از اساتید این دانشکده از جمله دکتر اصغریان، دکتر شانه 89بود.

 90و دیگران، با عوامل و دست اندرکاران جنگ تحمیلی جلسات متعددی دربارة مسائل مربوط به جنگ داشتند.

ساختند به اطالعاتی نیاز داشتند که از طریق این جلسات ها میهایی که نیروهای جهاد در جبههمثال دربارة پلعنوانبه

اساتید دانشکده با مسئوالن سپاه از جمله سردار صبحی داشتند، یا در جلساتی که  91کردند.ها را کسب میاین آگاهی

  92کردند.هایی را در ارتباط با مسائل جنگ تعریف میپروژه

هایی که در مقابل انفجار مقاوم باشد گروه برق دانشکده با عوامل جنگ همکاری ویژه پناهگاهدر زمینة ساخت پناهگاه، به

ساخت موشک و شاخة مهندسی شیمی این گروه در ساخت مواد منفجره  همچنین گروه مکانیک در 93کردند.می

سازی، های مناطق جنگی، پلسازیگروه عمران نیز در مواردی برای بازدید از جاده 94همکاری و فعالیت داشتند.

تصرف  که جزیرة فاو بهها به مناطق جنگی رفت و آمد داشتند؛ حتی هنگامیسنگرسازی و دادن مشاوره در این زمینه

  95های عمرانی به این منطقه سفر کردند.ایران درآمده بود اساتید رشتة عمران دانشکدة مهندسی برای ارائة طرح

یکی از خدمات ویژة دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در دوران دفاع مقدس این بود که پذیرای دانشجویان 

باران شهر تهران توسط نیروهای بعثی عراق، دانشگاه تهران موشکظاهراً در اوج  96زده و ناامن کشور بود.شهرهای جنگ

شود یکی از اعضای هیأت علمی پیشکسوت دانشکدة مهندسی در شود. این اتفاق باعث میاز ادامه فعالیت معذور می

ا در زیرزمین، هشود به یاد این اتفاق تاریخی بیفتد که در جنگ جهانی دوم، آلماناتاق کارش وقتی از این خبر مطلع می

ها در آن شرایط سخت درس و کالس را رها کردند؛ بنابراین با توجه به این که آلمانهای درس خود را برگزار میکالس

                                                      
؛ نامة اداری: بایگانی دانشییکدة مهندسییی دانشییگاه فردوسییی  17/8/95وگو با محمود اخوان مهدوی، ؛ گفت23/5/95وگو با محمدرضییا توکلی زاده، گفت -87

 .23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، ؛ گفت28/12/66ثبت: ، تاریخ 1766مشهد، شمارة ثبت: 
 .28/12/66، تاریخ ثبت: 1766نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -88

   10/6/95وگو با ناصر پریز، گفت -89

 .14/6/95اوغل بک،  کوروش انصاری وگو با؛ گفت11/8/95وگو با محمد مقیمان، گفت -90
 20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت -91

 .2/8/95وگو با محمود پسندیده فرد، جلسة اول، گفت -92

 4/6/95وگو با محمدرضا اصفهانی، گفت -93

 .14/6/95کوروش انصاری اوغل بک،  وگو باگفت -94
 .28/6/95، جلسة اول، وگو با محمدباقر شریفی؛ گفت26/5/95وگو با محمدرضا قانع، گفت -95

شمارة ثبت:           -96 شهد،  سی م شگاه فردو سی دان شکدة مهند سة اول،   ؛ گفت31/1/67، تاریخ ثبت: 446نامة اداری: بایگانی دان وگو با علی حائریان اردکانی، جل

23/6/95. 
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رسد که در ایران هم نباید این اتفاق بیفتد. لذا با توجه به این که شهر مشهد از تیررس نکرده بودند به این نتیجه می

ای به مسئولین دانشگاه، پیشنهاد برگزاری د مسافت، مصون بوده است؛ با نوشتن نامههای عراق، به دلیل بعموشک

کند، دانشگاه نیز این پیشنهاد را به وزارت های ناامن کشور در دانشگاه فردوسی مشهد را مطرح میهای دانشگاهکالس

مشهد پذیرای دانشجویان شهرهای کند و با موافقت وزارت علوم، دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی علوم منتقل می

 97شود.زدة کشور میجنگ

در نتیجه، بسیاری از دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و پلی تکنیک به دانشگاه فردوسی مشهد رهسپار 

نداشت شدند و در دانشکدة مهندسی برخی واحدهای خود را گذراندند. این امر تنها به دانشجویان شهر تهران اختصاص 

های آمدند. در این دوره که گروهبلکه دانشجویان سایر شهرهای ناامن نیز برای گذران واحدهای درسی خود به مشهد می

آموزشی دانشکده با محدودیت هیأت علمی مواجه بود یک همت جهادی ضرورت داشت که خوشبختانه اساتید دانشکدة 

صورت دادند. البته ناگفته نماند که برخی از اساتید نیز از تهران بهمهندسی حداکثر تالش خود را در این زمینه انجام 

آمدند. با این وجود در این مقطع زمانی اساتید از صبح تا پاسی از شب به تدریس پروازی برای تدریس به مشهد می

رداختند تا بتوانند کردند و حتی تعطیالت نوروز را نیز به تدریس پپرداختند، روزهای تعطیل نیز کالس برگزار میمی

جالب است که در  98شهرت یافته بود. "بارانترم موشک"ترمی باشند که به به بهترین نحو پاسخگوی نیازهای آموزشی

التحصیلی نداشت و با این تجربة مثال گروه برق دانشکدة مهندسی مشهد هنوز هیچ فارغعنواناین مقطع زمانی به

ویان مشهدی و سایر شهرهای ناامن را چنان به انجام رساندند که رضایت حداکثری ها برای دانشجاندک، برگزاری کالس

های گویا محل اسکان دانشجویان مهمان در این مقطع، به دلیل کمبود امکانات خوابگاهی، هتل 99را به دنبال داشت.

 100شهر مشهد بوده است.

ها اعزام شده بودند و از جویانی که به جبههکردند این بود که دانشخدمت دیگری که اساتید دانشکده به جنگ می

 101گرفتند.کردند و مجدد امتحان میهایی را برگزار میها و امتحانات بازمانده بودند برای آنان جداگانه دورهکالس

رفتند و برای دانشجویانی که در گاهی اوقات اساتید از جمله اساتید دانشکدة مهندسی به شهرهای درگیر در جنگ می

                                                      
 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، گفت -97

تعلی محمدزاده،   ابر  وگو با؛ گفت 17/7/95وگو با محسییین کاهانی، ؛ گفت 26/6/95وگو با محمد مولوی،  گفت  .24/5/95محمد راشیییدی،   وگو باگفت  -98

  .7/6/95وگو با محمدحسییین جاویدی دشییت بیاض،  ؛ گفت9/3/95وگو با خلیل مافی نژاد، ،  گفت20/4/95محمدرضییا یوسییف ثانی،   وگو با؛ گفت9/6/95

وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة   ؛ گفت15/1/97وگو با حبیب رجبی مشهدی، جلسة اول،   ؛ گفت23/6/95جلسة اول،  وگو با علی حائریان اردکانی، گفت

که به یکباره تعداد دانشجویان دانشکده مهندسی مشهد به دو برابر افزایش پیدا کرد؛ یک دورة زمانی دیگر      "بارانترم موشک "؛ قبل از مسألة  12/10/97دوم، 

النة جاسوسی( امریکا رخ داد و دانشجویانی      ) مهندسی به یکباره با افزایش قابل توجه دانشجویان مواجه شد و آن هنگامی بود که مسألة سفارت      نیز دانشکده  

صیل می  شد؛   که در امریکا تح صیل به آنان داده ن شگاه      کردند دیگر اجازة تح شجویان را به دان شدند این دان شور ب بنابراین  مجبور  ستند. از  های مختلف ک فر
 (.12/10/97وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة دوم، گفت) جمله، دانشکده مهندسی مشهد پذیرای دانشجویان رشتة مهندسی شد

تعلی محمدزاده،   ابر  وگو با؛ گفت 17/7/95وگو با محسییین کاهانی، ؛ گفت 26/6/95وگو با محمد مولوی،  گفت  .24/5/95محمد راشیییدی،   وگو باگفت  -99

 .  9/3/95وگو با خلیل مافی نژاد، ،  گفت20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو با؛ گفت9/6/95

 .17/7/95وگو با محسن کاهانی، گفت -100
ساده،  گفت -101 سف ثانی،     وگو با؛ گفت18/7/95وگو با جواد  ضا یو سة اول،  ؛ گفت20/4/95محمدر وگو گفت .23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جل

 .24/7/95با بابک امین شهیدی، 
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کردند. از جمله عنوان شده که اساتید دانشکده ها عقب افتاده بودند تدریس میهای جنگ حضور داشتند و از درسهجبه

  102های فشردة درسی برای دانشجویان رزمنده برگزار کردند.به شهر اهواز رفته و دوره

هایی را حاضر در جبهه دوره در یک مقطع زمانی در دانشگاه شیراز هم در زمان ریاست دکتر معین برای دانشجویان

عنوان اساتید مدعو برای تدریس به این دانشجویان جداگانه ترتیب داده بودند که اساتید دانشکدة مهندسی مشهد به

آمد که دانشجویان دانشکدة مهندسی مشهد برای گذراندن واحدهای عقب افتاده گاهی هم پیش می 103رزمنده رفتند.

های شهرهای دیگر برای رزمندگان ای که در ایام تایستان در دانشگاهالعادههای فوقدورههای شدند در کالسمجبور می

های خود را در دانشگاه امیرکبیر گذاشتند، شرکت کنند. از جمله برخی از دانشجویان رزمندة دانشکده برخی از درسمی

 104گذراندند.

نشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد در خدمت های داطورکلی عوامل و حتی کارگاهدر دوران جنگ تحمیلی به

نیازهای جنگ قرار گرفته بودند. سپاه و جهاد دانشگاهی با کمک عوامل دانشکدة مهندسی و حتی در مواردی با کمک 

گری یا ها و تجهیزات دانشکدة مهندسی اقدام به ریختههای دیگر با استفاده از کارگاهبرخی از دانشجویان دانشکده

ابزار دانشکده گری، تراشکاری، جوشکاری و ماشینهای ریختهبنابراین از کارگاه کردند؛های خمپاره میی پوستهتراشکار

ها شب و روز دایر بود و تمام وقت برای تأمین نیازهای این کارگاه 105کردند.در زمینة ساخت مهمات جنگی استفاده می

 106کردند.جنگ کار می

گری مهمات جنگی، اساتید و امکانات دانشکده در مسائل دیگری همچون مسائل ریختهغیر از مشارکت دانشکده در 

عنوان ها هم با ارتش و هم سپاه پاسداران بهاین مشارکت 107های نظامی دیگر مشارکت داشتند.کنترل آتشبار و طرح

های هوایی بود که در ا و پایگاههچنینی تعمیر نیروگاههای اینها و پروژهگرفت. از جمله طرحمتولیان جنگ انجام می

ای رو باز در منطقة نخریسی، اساتید دانشکده اقدام ها به مشهد، در سولهدید و با آوردن آناثر اصابت موشک صدمه می

کردند. ضمن این که در زمینة رفع مشکل راهدارها و سایر تجهیزات نظامی نیروی هوایی ها میبه تعمیر و بازسازی آن

 108کردند.ن ارتش همکاری میبا همافرما

شده در همین دانشگاه فردوسی مشهد آزمایش جالب است که مهمات جنگی که در دانشکدة مهندسی ساخته می

تواند بسیار خطرآفرین باشد منجر به اتفاقاتی شده است که شده و ازآنجاکه آزمون گاهی با خطا همراه است و میمی

اند باقی مانده است. ظاهراً ن بسیاری از افرادی که آن دوره را درک کردهگرچه به خیر گذشته است، اما در اذها

شده کردند و با برخورد به کوه منفجر میهای زکریا شلیک میهای ساخته شده در دانشکده را به سمت کوهخمپاره

زراعت در نظر ای که برای کشان، جلوی دانشکدة کشاورزی در محوطهها خمپاره سوتاست. در یکی از این شلیک
                                                      

 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، گفت -102

 .23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، گفت -103

 .15/1/97وگو با حبیب رجبی مشهدی، جلسة اول، گفت -104

محمدرضییا   وگو با؛ گفت1/8/95وگو با محمدرضییا مه پیکر، ؛ گفت42/5/95محمد راشییدی،  وگو با؛ گفت16/8/95وگو با ابوالفضییل باباخانی، گفت -105

 .23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، ؛ گفت20/4/95یوسف ثانی، 

 .23/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة اول، گفت -106

سیستم آتش الکترونیکی برای مینی کاتیوشا    "ح پژوهشی  های نظامی دانشکده مهندسی مرتبط با مسائل جنگ تحمیلی، طر    یکی از طرح -107 جهت  "طراحی 

شک   ستفاده در مو شجویان به نام     ا سط دکتر علی پیروی با همکاری عباس الکی و دو تن از دان ست که تو شا بوده ا سرابی و  اندازهای کاتیو های مجید جعفری 

 (.  99پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد، ص  های معاونتگزارش فعالیت) مهرداد فرمان آرا به انجام رسیده است

 .12/10/97وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة دوم، گفت -108
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گرفته شده بود به زمین خورده و در خاک فرو رفته است. یکی از کارکنان دانشکده کشاورزی که این اتفاق در چند 

ای از دانشجویان اتفاق افتاده، به دلیل حضور در جبهه با آن آشنایی داشته، با برداشتن آن به سمت قدمی وی و عده

از اتفاقات دیگری که به هنگام ساخت مهمات جنگی در  109کی شده است.کنندگان خمپاره رفته و بسیار شاشلیک

های موجود در آنجا بوده است که باعث سوختگی دستان یکی از عوامل سپاه دانشکده افتاده است آتش گرفتن باروت

 110شده است. این اتفاقات درنهایت منجر به محدود شدن این اقدامات در دانشکدة مهندسی شده است.

 

 وادآموزینهضت س -3-4

، سرپرست نهضت سوادآموزی استان خراسان از طریق ره() ینیخم پیروی از فرمان امام در راستای 1359در اواخر سال 

نهضت  یهانسبت به باسواد کردن پرسنل خود از طریق کالس کرد کهها و نهادهای دولتی ابالغ استانداری به ارگان

نهضت  یهالزوم برگزاری کالس 1360معاونت سیاسی اجتماعی استانداری اوایل سال  111سوادآموزی اقدام نمایند.

  112.نمودسوادآموزی را به دانشگاه ابالغ 

های نهضت سواد خود برای شرکت در کالسدانشکدة مهندسی به معرفی مستخدمین بی 1360 بنابراین از سال

 سوادآموزی های نهضتان این دانشکده برای شرکت در کالسسال سه تن از کارکن این در کرده است.سوادآموزی اقدام 

شد و با توجه به  ضروری اعالمسواد های نهضت برای کارکنان بیدر همین سال شرکت در کالس 113ند.دمعرفی ش

  114.به حساب آمداجباری و جزو کارهای اداری  ،مقررات استخدامی

ای بود که برای هر یک ساعت گونهشد و ضوابط بهرگزار میساعت در هفته در ساعت اداری ب 5صورت ها بهاین کالس

 115شد.کم می کارکنان دو ساعت از دستمزد هاشرکت نکردن در کالس

البته این مهلت تا  116.سوادی در ادارات دولتی محو گرددبی ،1366وزیر این بود که تا پایان سال دستور نخست ابتدا

 117تمدید شد. 1368سال 

کارگیری افراد مالی دانشگاه خطاب به دانشکدة مهندسی یادآور شد که به -معاون اداری 1366سال  پیرو این دستور در

این دانشکده  ة این است کهدندهدانشکدة مهندسی نشان اسناد با این وجود، 118عنوان مستخدم ممنوع است.سواد بهبی

سرانجام ، 1371البته یک سال بعد از این تاریخ، در سال  119سواد داشته است.مستخدم بی 9تعداد نیز  1370در سال 

                                                      
 .24/5/95محمد راشدی،  وگو با؛ گفت20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت .14/6/95کوروش انصاری اوغل بک،  وگو باگفت -109
 20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت -110
 .16/12/59، تاریخ ثبت: 3081اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة  -111
 .8/1/60، تاریخ ثبت: 97نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -112
 .17/6/60تاریخ ثبت:  ،650نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -113
 .13/10/60، تاریخ ثبت: 6529نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -114
 .5/10/61، تاریخ ثبت: 41226/ 11نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -115
 .10/2/66، تاریخ ثبت: 2240دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی -116
 .15/1/68، تاریخ ثبت 131644نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -117
 30/8/66، تاریخ ثبت: 21068نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -118
 .7/7/70، تاریخ ثبت: 18135نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -119
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نهضت سوادآموزی، دانشکدة مهندسی  از طریقرسد و به اتمام می فرایند باسواد شدن تمام پرسنل دانشکدة مهندسی

 120شود.سواد میعاری از کارکنان بی

 

                                                      
؛ نامة اداری: بایگانی دانشییکدة مهندسییی دانشییگاه 28/4/71نامة اداری: بایگانی دانشییکدة مهندسییی دانشییگاه فردوسییی مشییهد، بدون شییماره ثبت، تاریخ:  -120

 .29/4/71تاریخ ثبت:  ،6134فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 
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یل ماهیت دانشکدة مهندسی به غیر از رسالت اصلی خود که بحث آموزش و تربیت نیروهای متخصص بوده است، به دل

های مختلف ر زمینهدای با خارج از دانشگاه داشته است. این ارتباطات کند ارتباط گستردهتولید میدانشی که ترویج و 

 های دولتی و غیر دولتی بوده است. ها و سازمانبا صنایع، ارگان

 های زیر بوده است:ارتباطات دانشکدة مهندسی با خارج از دانشگاه در زمینه

و کاربردی، انجام  های تحقیقاتیدادن مشاوره، ارائة خدمات آزمایشگاهی، انجام پروژهفرستادن دانشجو برای کارآموزی، 

 ها.های دانشجویی در راستای نیازهای صنایع و ارگاننامهپایان

شهد نیز در تعامل به غیر از ارتباطات دانشکدة مهندسی با بیرون از دانشگاه، این دانشکده با خود دانشگاه فردوسی م

داف خود در دانشگاه در مواردی که احساس نیاز کرده است از خدمات دانشکدة مهندسی برای پیشبرد اه بوده است و

 ست.اهای موجود در دانشکدة مهندسی استفاده کرده های مختلف دانشگاه از تخصص و ظرفیتزمینة توسعة بخش

ها با صنایع، هور ماهیت هر یک از رشتهای آموزشی هفتگانة دانشکدة مهندسی به فراخارائة خدمات و ارتباطات گروه

ه برای این منظور کگرفت ها و کالً جامعه، بعضاً متفاوت بوده است. این ارتباطات گاهی از طریق دفتری صورت میارگان

 "با صنعت و جامعه دفتر ارتباط"نام داشت و بعدها به  "دفتر ارتباط با صنعت و کشاورزی"تدارک دیده شده بود و ابتدا 

 ییر نام داد.تغ

در واقع زیر مجموعة معاونت پژوهشی دانشگاه است و مربوط به کل مجموعة دانشگاه  "ارتباط با صنعت و جامعه "دفتر 

ارتباط با "فردوسی مشهد است. در دانشکدة مهندسی هم البته به ابتکار مهندس احمد اشرف دفتری تحت عنوان 

 1ت.ایجاد گردیده است که مشغول فعالیت اس "صنعت

گرفت. در مواقعی های آموزشی مختلف انجام میطور شخصی از طریق اعضای هیأت علمی گروهگاهی نیز ارتباطات به

ا پی رصورت مشترک با صنایع و مراکز تعامل و ارتباطات علمی خود های مختلف بههم اعضای هیأت علمی گروه

 گرفتند.می

شد حمایت حقوقی بدون در جریان قرار گرفتن دانشگاه انجام میصورت شخصی، هایی که بهباید توجه داشت پروژه

گونه بنابراین ازآنجاکه این های شخصی در نظام ارتقا جایگاهی نداشتند؛داد. ضمن این که پروژهدانشگاه را از دست می

رون از دانشگاه و انجام شد، ارتباطات با بیها ترفیعی به دنبال نداشت و پشتیبانی حقوقی دانشگاه از آنان سلب میپروژه

                                                      
 .27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، گفت -1
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به انجام  "دفتر ارتباط با صنعت و جامعه"طور خاص از مسیر ها عموماً از طریق معاونت پژوهشی دانشگاه و بهپروژه

 2رسید.می
 

نخستین تعامالت دانشکده با بیرون از دانشگاه پس از پیروزی انقالب  -4-1

 اسالمی 

ارتباط با بنیاد  از دانشگاه که در اسنادِ موجود قابل مشاهده استیکی از ارتباطات قدیمی دانشکدة مهندسی با خارج 

 مستضعفان و جانبازان است:

آالت تراش و متعلقات آن را خریداری کرده و همراه با تجهیزات بنیاد مستضعفان و جانبازان ماشین 1357گویا در سال 

این ماشین آالت جزو اموال مصادره شدة شرکت کارا و لوازم یدکی در اختیار دانشکدة مهندسی قرار داده است. ظاهراً 

های ها را برای آموزش داوطلبین دورهبوده است که بنیاد در قبال خرید آن مبلغ پنج میلیون ریال پرداخت کرده و آن

کوتاه مدت بنیاد، در دانشکدة مهندسی نصب کرده است. پس از نصب این ماشین آالت در دانشکدة مهندسی به مدت 

های صورت تمام وقت با بنیاد همکاری کرده و در برگزاری دورهماه، اعضای هیأت علمی دانشکدة مهندسی به هجده

دانشکده  -گویا در دوران تعطیلی دانشگاه در دورة انقالب فرهنگی–کوتاه مدت آموزشی مشارکت داشتند. به غیر از آن 

آالت کارخانة پنبه و کارخانة هیدروفیل یاد از جمله ماشینهای تحت پوشش بنآالت شرکتاندازی ماشیندر تعمیر و راه

بنیاد مستضعفان وجه ماشین آالت  1369پاستور به بنیاد مستضعفان ارائة خدمات کرده است. جالب اینکه در سال 

طرف تراش نصب شده در دانشکدة مهندسی را به نرخ روز طلب کرده است که البته دانشکده این اقالم را نوعی هدیه از 

بنیاد در قبال ارائة خدمات فوق قلمداد کرده و از بنیاد خواسته است که از این درخواست صرف نظر کند و ضمناً یادآور 

  3شده است که هزینة خدمات دانشکدة مهندسی به بنیاد به نرخ روز از وجه ماشین آالت بیشتر خواهد شد.

های خارجی ه به تحوالت انقالب اسالمی و خروج عوامل و تکنسیناز دیگر ارتباطات قدیمی دانشکده با بیرون از دانشگا

خودرو که مشاوران آلمانی و بلژیکی حضور های قند و ایرانویژه در کارخانهگردد. بهجات باز میمراکز صنعتی و کارخانه

وقت خراسان، تعدادی از  بنابراین به تقاضای استاندار ها دچار مشکل شده بودند؛ها، این کارخانهداشتند، با خروج آن

های برق و مکانیک دانشکدة مهندسی و همچنین برخی از اعضای هیأت علمی دانشکده اعضای هیأت علمی گروه

 4ها رهسپار شدند.کشاورزی برای رفع مشکل این کارخانه

 

                                                      
 .8/8/95وگو با رضا قشالقی، جلسة دوم، ؛ گفت19/7/95وگو با علی احمدپور، جلسة دوم، گفت -2

شمارة ثبت:             -3 شهد،  سی م شگاه فردو سی دان شکدة مهند شگاه      ؛ 6/7/60، تاریخ ثبت: 957نامة اداری: بایگانی دان سی دان شکدة مهند نامة اداری: بایگانی دان

شمارة ثبت:       شهد،  سی م شمارة ثبت:            6/4/67، تاریخ ثبت: 2914فردو شهد،  سی م شگاه فردو سی دان شکدة مهند ، تاریخ ثبت:  8202؛ نامة اداری: بایگانی دان

شمارة ثبت:           18/8/67 شهد،  سی م شگاه فردو سی دان شکدة مهند سی     21/2/68، تاریخ ثبت: 3147؛ نامة اداری: بایگانی دان شکدة مهند ؛ نامة اداری: بایگانی دان

شمارة ثبت:       شهد،  سی م شگاه فردو شمارة ثبت:         6/3/68، تاریخ ثبت: 2210دان شهد،  سی م شگاه فردو سی دان شکدة مهند ، تاریخ 4530؛ نامة اداری: بایگانی دان

؛ نامة اداری: بایگانی دانشییکدة  21/3/69، تاریخ ثبت: 3664مشییهد، شییمارة ثبت:  ؛ نامة اداری: بایگانی دانشییکدة مهندسییی دانشییگاه فردوسییی 20/4/68ثبت: 

 .17/3/69، تاریخ ثبت: 3346مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .23/12/95وگو با حسین برسی، گفت -4
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 هاکمک به صنایع در دوران انقالب فرهنگی و تعطیلی دانشگاه -4-2

ویژه در دانشکدة مهندسی فرصتی ایجاد کرد تا بتوانند ب فرهنگی برای دانشگاهیان بهها در دوران انقالتعطیلی دانشگاه

 5وقت آزاد شدة خود را در صنایع بگذرانند و با جنبة کاربردی دانش مهندسی بیشتر آشنا شوند.

م بوده است. ددانشکدة مهندسی در دوران انقالب فرهنگی برای ارتباط برقرار کردن و ارائة خدمات به صنایع پیش ق

ف ایجاد گردید. های مختلفی از جمله کمیتة ترجمه و کمیتة تألیها کمیتهتر گفته شد که هنگام تعطیلی دانشگاهپیش

با صنایع جهت  هایی که در این برهه از زمان ایجاد شد و اقدام به فعالیت کرد کمیتة کمک و همکارییکی از کمیته

  اندازی و رفع مشکالت صنایع بود.راه

هایی از میان اعضای هیأت علمی از طریق این کمیته به های آموزشی مکانیک و برق دانشکدة مهندسی تیماز گروه

ها با مشکل روبرو بودند اعزام صنایع مختلفی که به دلیل کمبود یا از دست دادن متخصصان خود یا خرابی دستگاه

کردند. از از صنایع مختلف برای تعمیرات به دانشکده مراجعه میرساندند و بعضاً بالعکس، ها یاری میشدند و به آنمی

هایی که اعضای هیأت علمی دانشکدة مهندسی در این دوران برای کمک به آن مراجعه شده و در جمله کارخانه

 جهاد 1360همچنین در اسناد اشاره شده است که در سال  6باشد.گوها از آن نام برده شده کارخانة قند میوگفت

 7سازندگی دو دستگاه موتور ژنراتور برای تعمیر به کارگاه اتوماتیک دانشکدة مهندسی سپرده است.
 

 گروه مکانیک و ارتباط با صنعت خودرو -4-3

از میان صنایع، صنعت خودرو و صنایع غذایی در استان خراسان از رونق بیشتری برخوردار است. دانشکده کشاورزی 

 -ویژه گروه مکانیک با صنایع خودرو صنایع غذایی تعامل دارد و دانشکدة مهندسی بهدانشگاه فردوسی مشهد بیشتر با 

 8تعامل و ارتباط دارد. –شود که حدود سی درصد از صنعت قطعات خودرو را شامل می

های اینترنشیب این نکته را باید در نظر داشت که تعامل دانشکدة مهندسی با صنایع هنگامی رونق گرفت که پروژه

های تهران متداول شد، در دانشگاه فردوسی مشهد نیز های اینترنشیب در دانشگاهبعد از اینکه پروژه 9اندازی شد.راه

گروهی به سرپرستی دکتر احد ضابط به نام گروه اینترنشیب ایجاد شد. از این زمان روابط میان دانشکده و صنعت 

 10افزون گردید. تر شد و اعتماد صنعت به دانشگاه و دانشگاهیانقوی

آموختگان در راستای توجه به توسعه منابع انسانی، تربیت دانش"های اینترنشیب آمده است که در مورد سابقة پروژه

توسط شرکت ساپکو به دانشگاه صنعتی  1378طرح اینترنشیپ در سال  ،کارآشنا و ارتباط مفید و مؤثر دانشگاه با صنایع

های به دانشگاه فردوسی مشهد معرفی شد. در این طرح پروژه 1380هران و در سال به دانشگاه ت 1379شریف، در سال 

اعالم و پس از بازدید اساتید دانشگاه مراحل  خودرورانیکوتاه مدتی توسط سازندگان قطعات خودرو و واحدهای تابعه ا

ت سازنده با حمایت مالی شرکت رسد که پس از تأیید شرکها به پایان میو تعریف و تدوین شناسنامه آن یسنجامکان
                                                      

 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، گفت -5

 13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت -6

 .13/11/60، تاریخ ثبت: 1751نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -7
 .27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، ؛ گفت6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت -8
 .24/5/95دی، محمد راش وگو با؛ گفت6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت -9

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -10
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های اصفهان و شیراز نیز ادامه شوند. در حال حاضر این طرح توسط شرکت ساپکو در دانشگاهساپکو به اجرا گذارده می

خودرو، پتروشیمی و برق نیز با حمایت از این طرح بر اساس روش اجرائی آن با دانشگاه ارتباط های ایرانیافته و شرکت

 11."اندی را بنا نهادهنزدیک و پویائ

های کوتاه مدت است که با یک حیطة مشخص ابتدا به اهتمام گروه مکانیک با های اینترنشیب یک نوع پروژهدر واقع پروژه

های دیگر دانشگاه فردوسی های دانشکده و حتی دانشکدهصنایع خودرو و صنایع برق شروع شد و سپس در سایر گروه

  12.مشهد مورد توجه قرار گرفت

های سازی دستگاه رینگ و حلقه در اتومبیلهای اینترنشیب گروه مکانیک با صنعت خودرو پروژة بهینهیکی از پروژه

های ممتاز بوده است. دستاورد این پروژه سازی مشهد انجام گرفته و جزو پروژهسواری بوده است که برای شرکت رینگ

این بود که راندمان دستگاه جوش را تا حد قابل توجهی باال برد.  -که به همت دکتر محمد راشدی به انجام رسید -

ازاین پروژه، توانست در هر ساعت بیست و پنج عدد داد، پسدستگاهی که در هر ساعت سه عدد رینگ را جوش می

 13رینگ را جوش دهد.

شاتون اتومبیل پراید را کم  ای بود که موفق شد چهارده گرم از وزنهای موفق گروه مکانیک پروژهیکی دیگر از پروژه

صورت شخصی توسط یکی از اعضای هیأت علمی کند و این امر به کارایی بهینة این قطعه کمک کرد. این پروژه به

 14به انجام رسیده است. -فردکتر فرشیدیان -گروه مکانیک دانشکدة مهندسی

که تولید رونق داشته، ارتباطات ، هنگامیبخش(برادران یزدان) از صنایع وابسته به خودرو مجموعة پارت الستیک

 15داشته است. -گروه مکانیک و مهندسی شیمی -ای با دانشکدة مهندسیگسترده

بود که  "گسترة شرق"از دیگر موارد تعامل با صنعت خودرو ایجاد شرکت کنترل کیفیت قطعات خودرو با نام تجاری 

 16ایجاد گردید. -پیکردکتر مه–توسط یکی از اعضای هیأت علمی گروه مکانیک 

کردند در راستای همچنین مرکز آزمایشگاه موتور که تعدادی از اعضای هیأت علمی گروه مکانیک با آن همکاری می

 و این نیز یکی دیگر از موارد ارتباط گروه مکانیک با صنعت خودرو است. 17کردصنایع مربوط به خودرو فعالیت می

های دانشجویی نامهها و پایانگروه مکانیک و صنعت خودرو را محقق کرد، پروژه هایهایی که همکاریبعضی از پروژه

ای که با راهنمایی یکی از اساتید این گروه با تخصص بود که بر روی موتور و صنعت خودرو متمرکز بود؛ از جمله پروژه

که مبیل آر.دی صورت گرفت. هنگامیموتورهای احتراق داخلی و یکی از دانشجویان مقطع دکتری در ارتباط با اگزوز اتو

خودرو قصد داشت موتور پیکان را بر روی بدنة پژو بگذارد مشکالتی از جمله در اگزوز اتومبیل به وجود آمد. بر ایران

ای تعریف شد که طی این پروژه عملکرد اگزوزها بر روی بدنة جدید مورد مطالعه قرار گرفت و درنهایت این اساس پروژه

                                                      
 .20/6/97( تاریخ مراجعه: /62http://usbmetal.blogfa.com/post) وبگاه انجمن علمی گروه مواد و متالورژی دانشگاه سیستان و بلوچستان -11
 6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت -12

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -13

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -14

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -15

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -16

 1/8/95وگو با محمدرضا مه پیکر، گفت -17
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آمیز بود. این پروژه، هم در عرصة عملی کارایی داشت و هم در عرصة تئوری منجر به ی طراحی شد که موفقیتاگونهبه

 18های منتخب انجمن مهندسین مکانیک نیز قرار گرفت.چاپ چندین مقاله شد. ضمن این که جزو پروژه

خودرو انجام شد، پروژة موتورهای  هایی که با همین تیم استاد و دانشجو دربارة صنعتهمچنین یکی دیگر از پروژه

ای تعریف شد که به انجام رسید و آن نیز جزو خودرو ملی بود که دربارة بهبود عملکرد قسمت ورودی موتور پروژه

 19های موفق بود.پروژه

دکتر محمدرضا مدرس رضوی از اعضای هیأت علمی گروه مکانیک از ابتدای پیروزی انقالب مشغول مسائل مربوط به 

اند. ایشان در کمیتة خودرو در وزارت صنایع عضو بودند. در زمان ادغام دو وزارتخانة صنایع و صنایع سنگین، درو بودهخو

ای تحت عنوان کمیتة خودرو وزارت صنایع سنگین شکل گرفت که ایشان نمایندة دانشگاه فردوسی مشهد در کمیته

فرستادند. ها نمایندگان خود را به این کمیته میاری از دانشگاهکه این کمیته شکل گرفت بسیاین کمیته بودند. هنگامی

اند. طورکلی دکتر مدرس رضوی در تمام مسائل مربوط به خودرو، نقش تکاملی خودرو و خودرو ملی ایفای نقش کردهبه

ی اقدام به عنوان استاد طراحهمچنین در اولین دورة مهندسی خودرو که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شده است به

هایی کردند و در آنجا نیز برای دانشجویان آن دوره، پروژهاند که در زمینة موتور کار میتدریس برای دانشجویانی کرده

نمودند. از جمله پروژة کارشناسی ارشدی که در ارتباط با ارتقاء یا گازسوز در زمینة خودرو در قالب پایان نامه تعریف می

  20زو نیازهای آن زمان صنعت خودروسازی بوده است.کردن خودروها بوده و ج

لمی گروه از دیگر اقدامات دکتر مدرس رضوی در ارتباط با خودرو، پروژة مشترک با یکی دیگر از اعضای هیأت ع

 خانی بوده است. این پروژه مکانیک دکتر محسن قاضی

های واگذار بوده است. همچنین از دیگر پروژهشوی کاربراتور پراید طبق استانداردهای ژاپن ودر واقع دستگاه شست

ای بوده است که تحت عنوان ساپنجین سازی موتور اشتعال جرقهافزار شبیهشده توسط صنعت خودرو به ایشان تولید نرم

 21برای ساپکو به انجام رسیده است.

و به مدت ده سال نیز ریاست ناگفته نماند که ایشان یکی از مؤسسین انجمن مهندسین مکانیک در خراسان بوده است 

این انجمن را به عهده داشته است. در این سمت، ایشان با بسیاری از صنایع مرتبط با خودرو از جمله مشهد گیربکس 

 22اند.و پارت الستیک ارتباط داشته

ریق دفتر ارتباط ای مربوط به لنت اتومبیل بوده است که از طاز دیگر موارد ارتباط گروه مکانیک با صنعت خودرو پروژه

 23با صنعت و جامعه دانشگاه به دکتر جلیل رضایی پژند واگذار شد و توسط ایشان به انجام رسیده است.

که هنوز سیستم  1370خانی نیز چند قرارداد ملی با شرکت مگاموتور داشتند. از جمله در اواسط دهة دکتر قاضی

دستگاه تست کاربراتور بود و در نظر داشت از کشور ژاپن تهیه  خودروها کاربراتوری بود شرکت مگاموتور به دنبال یک

                                                      
 13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت -18

 13/6/95محمدرضا مدرس رضوی، وگو با گفت -19

 13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت -20

 .13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت -21

 .13/6/95وگو با محمدرضا مدرس رضوی، گفت -22

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -23
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خانی در قالب یک طرح و پروژة بنابراین دکتر قاضی به دالیلی موفق به تهیه این دستگاه از ژاپن نشد؛ کند، اما بنا

  24مشترک با دانشجو آن را به انجام رساندند.

التحصیالن گروه صنعت خودرو و قطعات آن حضور پررنگ فارغنکتة قابل توجه در زمینة ارتباط دانشکدة مهندسی با 

-های مرتبط با قطعات خودرو است. حتی برخی از فارغجات و شرکتکارخانه " وخودروایران"مکانیک در شرکت 

 25باشند.رسانی به صنعت خودرو میجات مشغولِ خدمتعنوان مدیر این کارخانهالتحصیالن این دانشکده به
 

 ها و صنایعک و ارتباط با سایر ارگانگروه مکانی -4-4

های دیگر نیز شد. ها عالوه بر صنعت، وارد حوزهتدریج این پروژهاندازی شد، بههای اینترنشیب راهکه پروژههنگامی

عضو هیأت علمی گروه  –که دکتر رزمی رئیس شورای شهر مشهد بودند با کمک دکتر محمدحسین ابوالبشری هنگامی

اندازی کردند و دکتر خادمی به های شورای شهر را راهمرکز پژوهش -عضو شورای شهر–ر خادمی و دکت -مکانیک

هایی در قالب اینترنشیب در این مرکز به انجام رسید که از جمله ازآن پروژهها منصوب شدند. پسریاست مرکز پژوهش

  26باشد.ارتباطات دانشکدة مهندسی و شورای شهر مشهد می

های اینترنشیب و ها، پروژهابوالبشری از اعضای هیأت علمی گروه مکانیک با برخی از ارگان دکتر محمدحسین

های اینترنشیب ایشان که به کمک دو تن از دانشجویان گروه مکانیک اند؛ از جمله یکی از پروژهغیراینترنشیب داشته

اند اه بوده است که با این پروژه توانستههای مخصوص برای کمپرسور دودکش نیروگبه انجام رسیده است، طراحی عایق

های بسیار پایینی کاهش دهند. در واقع معضل صدای کمپرسورها تا حد قابل توجهی صدای کمپرسور را تا دسیبل

های مدیدی درگیر یافتن ربط مدتکارکنان نیروگاه آزاردهنده بود. مسئولین ذی مدتی بود که برای محیط اطراف و

بین بردن یا کاهش مزاحمت این صدا بودند که این امر به وسیلة گروه مکانیک با این پروژة اینترنشیب  مکانیزمی برای از

  27برطرف شده است.

ای فراتر از اینترنشیب عنوان عضو هیأت علمی گروه مکانیک، پروژهاز دیگر ارتباطات دکتر محمدحسین ابوالبشری به

ای انتقال برق بوده است. ایشان به کمک یکی از دانشجویان کارشناسی ههای پستبوده است که در مورد تحلیل سازه

 28اند.ارشد، این پروژه را برای شرکت برق به انجام رسانیده

های کارخانة نان رضوی مکانیزمی از دیگر ارتباطات گروه مکانیک با صنعت، طرحی بوده است که بر اساس آن در دستگاه

انداخت. این پروژه تک تک( و با سرعت عمل بیشتری به بیرون می) ورت دانه دانهصها را بهپیاده شده است که کیک

 29نیز با کمک دانشجویان این گروه به انجام رسیده است.

دکتر محمد مقیمان از اعضای هیأت علمی گروه مکانیک نیز در تمام مدتی که در دانشکدة مهندسی حضور داشتند با 

نیروگاه -نیروگاه توس) های استاناستان ارتباط وسیعی داشتند. از جمله با نیروگاههای صنایع خراسان و دیگر ارگان

                                                      
 .9/7/95وگو با محسن قاضی خانی، گفت -24

 .23/6/95نی، جلسة اول، وگو با علی حائریان اردکاگفت -25

 .6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت -26

 .6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت -27
 6/7/95ابوالبشری،  محمدحسین وگو باگفت -28

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -29
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نیروگاه نیشابور( وکارخانة فوالد نیشابور قرارداد داشتند و نیز با آستان قدس رضوی نیز ارتباط و همکاری داشتند. -قائم

مارستان رضوی همکاری و مشاوره ع( و تأسیسات بی) ایشان در ارتباط با تأسیسات اطراف حرم مطهر حضرت رضا

نشانی نیز در ارتباط داشتند. در پروژة تأسیسات ساختمانی فرودگاه نیز با فرودگاه مشهد تعامل داشتند. با سازمان آتش

 30بودند و طی قراردادی پروژة ساخت دستگاه دوداسموک ماشین را برای این سازمان به انجام رسانیدند.

تر محمد مقیمان تولید دودة صنعتی از گازهای وسک بوده است. ایشان از گازهایی که در ترین دستاوردهای دکاز مهم

اند شود، توانستهکند، انرژی آن تلف میشود و عالوه بر این که هوا را آلوده میهای نفت سوزانده میها و سر چاهپاالیشگاه

 دارد. برای تولید انبوه این فرآورده، از  تایر سازی ودودة صنعتی تولید کنند که کاربرد بسیاری در صنعت الستیک

هایی انجام شده است که هنوز به نتیجة نهایی نرسیده است. به مناسبت تولید همین سوی صنایع با ایشان صحبت

با هماهنگی شرکت گاز خراسان رضوی، واحد خبر صدا و سیمای استان  1387پایلوت دودة صنعتی بود که در سال 

 31دام به مصاحبة تلویزیونی با ایشان کردند.خراسان رضوی اق

از دیگر تولیدات اکتشافی دکتر محمد مقیمان، ماشین دود است که برای تولید انبوه آن نیز هنوز با صنایع در حال 

مذاکره هستند. دربارة پروژة کاربن بلک گویا قرار است با همکاری شرکت گاز در سرخس، کارخانة آن تأسیس شود. 

 د به واسطة وجود پاالیشگاه خانگیران در این شهر، از اتالف گازهای ست )وسک(ای ایجاد شون کارخانهچنانچه چنی

  32جلوگیری شده و تولیدات صنعتی آن به اقتصاد و اشتغال شهر کمک خواهد کرد.

گویا شرکت برق بر اند. هایی داشتههای سی سی اچ پی با دکتر مقیمان مشاورهاخیراً نیز گویا شرکت برق برای سیستم

 33شود، تولید برق داشته باشد.ای که از موتورها خارج میاساس این سیستم به دنبال این است که از انرژی

ای با صنایع دفاعی داشته است. فرد ارتباطات گستردهیکی از اعضای هیأت علمی گروه مکانیک، دکتر محمود پسندیده

ها و انواع های تحقیقات موشک و خمپاره )بدنه، فرمدفاع است در زمینه هایی که زیر مجموعة وزارتایشان با شرکت

 34اند.زمینی، هوایی و آبی( آن همکاری داشته

فر از دیگر اعضای هیأت علمی گروه مکانیک که در چرخة تولیدات صنعتی مشارکت دارند دکتر انوشیروان فرشیدیان

سازی کنند. شرکتی والتشان در حوزة صنعت نفت و گاز را تجاریبنیان توانستند محصهستند که با ایجاد شرکت دانش

  35کند.که ایشان بانی آن بودند در واقع تنها شرکت تولیدی در ایران است که در زمینة نفت و گاز تولید محصول می

رمیانه را ای خاوترین مبدل صفحهای فعالیت دارند و در واقع بزرگهای صفحهایشان همچنین در زمینة تولید مبدل

ای به کشور برای پارس جنوبی ساختند. با این تولید با مکاتبه با گمرکات کشور خواستار ممانعت واردات مبدل صفحه

هایی است که اکنون مشغول کار هستند، برابر پرس 5هزار تنی که  25اند. تولیدات ایشان از جمله تولید پرِس شده

گونه است که ایشان در ای شده است. اینطریق تلویزیون و مطبوعات رسانه ای بوده است که در سطح وسیع ازگونهبه

                                                      
 11/8/95وگو با محمد مقیمان، گفت -30

 .9/9/87، تاریخ ثبت: 45254دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی  -31

 11/8/95وگو با محمد مقیمان، گفت -32

 11/8/95وگو با محمد مقیمان، گفت -33

 .9/8/95وگو با محمود پسندیده فرد، جلسة دوم، گفت -34

 1/8/95وگو با محمدرضا مه پیکر، گفت -35
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های جشنوارة شیخ بهایی که مربوط به فناوری و تکنولوژی است، مقام آورده است و شرکت ایشان مقام دوم شرکت

 36بنیان کشور را احراز کرده است.دانش

خانی نیز همکاری داشته است؛ از جمله دکتر قاضی زیست خراسانگروه مکانیک دانشکدة مهندسی با سازمان محیط

دربارة کاهش آلودگی خودروهای دودزا، در قالب یک طرح کارشناسی ارشد با یکی از دانشجویانشان توانستند دود سیاه 

 37یک مینی بوس را تا حد زیادی کاهش دهند.

های مورد تأیید صنعت در این گروه است که هها، وجود آزمایشگااز دیگر موارد ارتباط گروه مکانیک با صنعت و ارگان

برخی ارتباطات با صنعت را رقم زده است. از جمله صنعت پتروشیمی بجنورد استحکام کشی قطعات فلزی خود را بارها 

 38های گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد سپرده است.به آزمایشگاه

هایی است که هیدر این نوشتار بر اساس همین مقدار از آگاگونه که در پیشگفتار آمده است اطالعات درج شده )همان

ارش شده تنها گفته شده و یا در اسناد موجود باقی مانده است و این به آن معنا است که اطالعات گز وگوهاگفتدر 

بسیار  ر جامعهدوابسته به همین مواد اولیه بوده است. بدون شک ارتباطات گروه مکانیک با صنایع و نهادهای موجود 

ی در این زمینه فراتر از موارد ذکر شده است و سایر اعضای محترم هیأت علمی این گروه نیز دستاوردهای در خور ذکر

است در فرایند تکمیلی  یاد نشده است. امید هاآناند که متأسفانه به دلیل عدم مصاحبه با ایشان در این نوشتار از داشته

 کامل گردد(. های آن، رفته رفته جامع وتاریخچه در نظر گرفته خواهد شد، گزارشای که برای این و به روزرسانی
 

 ها و مراکزگروه برق و ارتباط با صنایع، ارگان -4-5

های برخی از اساتید گروه برق، این گروه و اعضای هیأت علمی آن ارتباطات علمی و فنی با صنایع از بر اساس گفته

ای نبوده است که اعضای گونهاند، اما این ارتباطات بهجمله وزارت دفاع داشته ها ازجمله شرکت برق و برخی ارگان

 39هیأت علمی این گروه را اقناع نماید؛ چراکه با توجه با ظرفیت این گروه، انتظار تعامالت صنعتی بسیار بیشتر است.

چی و دکتر برسی با وزارت نیرو شانهترین ارتباطات گروه برق با بیرون از دانشگاه ارتباطات دکتر مدیریکی از قدیمی

های آغازین پیروزی انقالب اسالمی با وزارت نیرو همکاری داشتند بوده است. این اعضای هیأت علمی گروه برق در سال

چی در تهران با رهنمود وزارت، مطالعاتی را دربارة نیروگاه کردند. دکتر مدیرشانهعنوان مشاور وزیر فعالیت میو حتی به

های مرتبط با وزارت نیرو بود فعالیت داشتند از جمله هر داشتند و پس از آن در مسائل و مشکالتی که در حوزهبوش

دربارة کارخانة ترانسفورماتورسازی قزوین و همچنین مسألة سوخت نیروگاه نکا اقداماتی را انجام دادند. ایشان در آن 

رفتند و با وزرات نیرو و یس داشتند و نیمی دیگر را به تهران میایام نیمی از هفته را در دانشگاه فردوسی مشهد تدر

کردند. یکی از وجوه همکاری ایشان با بنیاد مستضعفان این بود که در این بنیاد مرکز بنیاد مستضعفان همکاری می

ی افرادی که کردند و ایشان هم در این پروژه همکاری داشتند تا براتحقیقاتی بود که بر روی دست مصنوعی کار می

 40دستشان قطع شده بود دستی بسازند که بتواند با اعصاب بدن ایشان متصل شود.

                                                      
 .6/7/95وگو با انوشیروان فرشیدیان فر، گفت -36

 .9/7/95وگو با محسن قاضی خانی، گفت -37

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -38

 26/6/95وگو با محمد مولوی، گفت -39
 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، گفت -40
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چی مدتی هم در زمینة مشاور در امور منطقة آزاد قشم فعال بودند. این فعالیت باعث شد ایشان شرکت دکتر مدیرشانه

سازی صنعت برق نده در زمینة خصوصیآب و برق قشم را در منطقة آزاد قشم تأسیس کنند. ایشان اولین پبشنهاد ده

بودند و همین موضوع باعث شد که از ایشان بخواهند در این زمینه پیش قدم شوند. پس از آن شرکت آلومینیوم 

شوند که ایشان در این زمینه نیز مشارکت و المهدی در بندر عباس خواستار ایجاد نیروگاه برق برای شرکت خود می

 41همکاری داشتند.

ه اقدامات صنعتی که گروه برق داشته است، ایجاد کارخانة ترانس حلقوی است که به کمک برخی از اعضای این از جمل

گروه یعنی دکتر برسی، دکتر طباطبایی و دکتر محققی با همراهی یک نفر آلمانی تأسیس شده است. برای این کارخانه 

داشتند سه تکه زمین در حوالی پاسگاه مسیر مشهد  هاییکه وزارت صنایع و آستان قدس رضوی نیز همکاری و حمایت

-کیلوولت بود و دانشجویان می 20ای ایجاد شد که هم مکانی برای یک ترانس نیشابور اختصاص یافت و کارخانه –

نعتی برداری صاش بهرههای هستههایشان استفاده کنند و هم از ضایعات آن و ورقهنامهها و پایانتوانستند از آن در پروژه

 42شد.می

یکی از ارتباطاتی که یکی از اعضای هیأت علمی گروه برق، دکتر جاویدی، در سطح ملی با وزارت صنایع داشته است، 

تالش در جهت خودکفایی صنعت سیمان بوده است. گویا از طرف این وزارتخانه به ایشان و دکتر پارسا مقدم از تهران 

مقام آن شرکت کتی برای وزارت صنایع ایجاد گردیده که دکتر جاویدی قائمازآن شرپیشنهاد همکاری داده شده و پس

شده است. این شرکت با استفاده از صنعتگران با تجربه و دانشجویان نمونه، در راستای نصب تجهیزات برق و کنترل 

-رة خارجی راههای کنترلی و مشاوهای سیمان توسط شرکتصنایع سیمان به فعالیت پرداخت. در آن زمان کارخانه

شد. اولین شرکت سیمانی که از ادامة همکاری عذر خواست شرکت آلمانی بود که زمان را برای افتتاحیة اندازی می

 از ادامة کار انصراف داد؛ خواست،شرکت سیمان خاش محدود دانست و با توجه به اینکه حدود شش ماه زمان می

اندازی سرپرستی افرادی چون دکتر جاویدی، ظرف دو ماه آن را راه بنابراین متخصصین ایرانی شرکت وزارت صنایع با

اندازی شد. در راستای همین ترین کارخانة سیمان خاورمیانه راهعنوان بزرگازآن سیمان هرمزگان بهکردند. پس

را این  های سیمانطراحی و ساخت کامل تابلوهای ان سی سی موتور کنترل سنترز کارخانه 1375ها در سال فعالیت

ها پروژة مدیریت مصرف در صنایع سیمان توسط یکی از دانشجویان داد. همچنین در همان سالگروه انجام می

 43کارشناسی ارشد دکتر جاویدی به انجام رسید.

عنوان بورسیه از که بهیکی از اعضای هیأت علمی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد، دکتر طباطبایی یزدی، هنگامی

گیری آنالین فردوسی مشهد به دانشگاه نیوسالتولز استرالیا رفته بودند موفق به طراحی و ساخت دستگاه اندازهدانشگاه 

ازاینکه ایشان به دانشگاه فردوسی مشهد راندمان موتورهای الکتریکی بدون مصرف و اتالف انرژی شده بودند که پس

های خاور از آن استفاده شد. گاردان ماشینرخانه تولید میلها از جمله کابرگشتند از روش ابداعی ایشان در کارخانه

های مورد استفاده در خودرو، تست های اینترنشیب ایشان چندین دستگاه پیشرفته برای تست عایقهمچنین در پروژه

 44اند.گاردان و سایر تجهیزات خودرو با همکاری دانشجویانشان طراحی کرده و ساخته

                                                      
 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، گفت -41

 .23/12/95وگو با حسین برسی، گفت -42

 .7/6/95محمدحسین جاویدی دشت بیاض، وگو با گفت -43

 .12/10/97وگو با حسین طباطبایی یزدی، جلسة دوم، گفت -44
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الی گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد در بحث آزادسازی اقتصادی صنعت برق است که از یکی از ارتباطات سطح با

وزارت نیرو تصمیم بر آن گرفته است. قبل از آن  80سوی وزارت نیرو رقم خورده است؛ پروژة کالنی که از ابتدای دهه 

ها با رقابت برق بوده است که نیروگاه ای داشته است، اما با اجرای این پروژه هدف اینهای برق سیستم یکپارچهنیروگاه

ای از صورت مناقصهبفروشند و اگر نیروگاهی نرخ کمتری ارائه کند در اولویت باشد. در واقع وزارت نیرو درصدد بود به

دادند برق خریداری کند. با توجه به این که برق قابل ذخیره نیست و هایی که برق را با هزینة کمتری ارائه مینیروگاه

هایی را ایجاد بایست همسان باشد، لذا پیچیدگیبه محض تولید باید مصرف شود و هر لحظه تولید با مصرف می

  45کرد.می

چی به حوزة اقتصاد صنعت برق توجه داشتند و دانشجویانی را که تربیت کردند به این ها پیش دکتر مدیرشانهاز مدت

ین تصمیمی گرفت همین نسل دانشجویان که وارد این حوزه شده که وزارت نیرو چنسمت و سو سوق دادند. هنگامی

بودند به همراه دیگر اعضای هیأت علمی گروه برق این طرح ملی را به انجام رساندند. در اهمیت این طرح همین بس 

دی چون کردند. در این پروژه افراکه اساتید گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد برنامة تولید برق کشور را راهبری می

دکتر رجبی مشهدی، دکتر ساده و دکتر روحانی مشارکت داشتند و بعدها دکتر جاویدی و تعدادی دیگر از اعضای 

اندازی بازار برق ایران را دکتر افزارهای راهگفته شده ابتدا نرم 46هیأت علمی و دانشجویان وارد حوزة بازار برق شدند.

افزارهای بعدی دکتر کریم پور و دکتر عبادی از گروه تند و برای نرمرجبی مشهدی، دکتر ساده و دکتر روحانی نوش

 47برق دانشگاه فردوسی مشهد مشارکت داشتند.

های پژوهشی بسیاری در ارتباط صنعت برق ها و سازماندکتر جاویدی، عضو هیأت علمی سابق گروه برق، در پروژه

ای خراسان، مشاور تحقیقات مدیر عامل برق منطقههای علمی مشارکت داشتند. ایشان عضو علمی سازمان پژوهش

عنوان مسئول نهاد نیز به 80خراسان، مشاور تحقیقات شرکت منیران و مدیر آرندی شرکت توس فیوز بودند. از دهة 

 48اندازی بازار برق ایران مسئولیت داشتند.سازی و راهگذاری صنعت برق در پروژة طراحی، پیادهقانون

( که پروژة عظیمی بوده cwfm) های شهر اصفهان یعنی رادارهای سی دبلیو اف امپیش یکی از پروژهظاهراً چند سال 

است، به گروه برق و مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد سپرده شده است که این پروژه با تغییر وزیر علوم ناتمام مانده 

های نزدیک به عید حتی شب -ک تا پاسی از شب نفر از گروه برق و مکانی 12-13است. بر روی این پروژه ظاهراً حدود 

گونه کردند و پروژه تا فاز سه نیز پیشرفت کرده بود که با تغییر وزیر و رویکردهای متفاوت وزیر جدید هیچکار می -نوروز

 49حاصل و ناتمام روی زمین باقی ماند.حمایتی از این پروژه صورت نگرفت و پروژه بی

های دانشجویی با مرکز تحقیقات مخابرات سابق توان به آن اشاره کرد، پروژهت دیگری که میاز جمله ارتباطات و تعامال

است که بر روی مشکالت فنی این مرکز توسط دانشجویان گروه برق کار شده و  -پژوهشگاه فناوری ارتباطات فعلی–

ها تعلق گرفت برای به این پروژه هایی که از طریق مرکز تحقیقات وزارتخانهبودجه 50نیازهای آن برطرف شده است.

هایی که بعدها این وزارتخانه کمک ای که با این بودجه و بودجهگونهگروه برق و همچنین گروه کامپیوتر غنیمتی بود؛ به

                                                      
 .2/2/97وگو با حبیب رجبی مشهدی، جلسة دوم، گفت -45

 .2/2/97وگو با حبیب رجبی مشهدی، جلسة دوم، گفت -46

 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، گفت -47

 .7/6/95جاویدی دشت بیاض،  وگو با محمدحسینگفت -48

 29/2/95وگو با خلیل مافی نژاد، گفت -49
 .12/7/95وگو با محمدحسن نشاطی، گفت -50
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با ایجاد این مرکز با مسئولیت  51اندازی شد.کرد، مرکزی تحت عنوان مرکز پژوهش مخابرات و کامپیوتر در دانشکده راه

نامة همکاری میان دانشگاه موافقت 1382یرمجتبی میرصالحی عضو هیأت علمی گروه مهندسی برق، در سال دکتر م

 52فردوسی مشهد و معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت پست، تلگراف و تلفن بسته شد.

های ایجاد نیروگاه از طریق پژوهشکدة هوا خورشید، در سایت دیزباد نیز اعضای هیأت علمی گروه برق و مکانیک در

های تجدیدپذیر، انرژی های انرژیطورکلی پژوهشکده هوا خورشید در زمینهبه 53اند.هایی داشتهبادی همکاری

کند. عمدتاً گروه برق و گروه مکانیک های بادی فعالیت میسازی انرژی و طراحی و ساخت توربینخورشیدی، ذخیره

سازی شود احتماالً بازار خوبی را به وجود خوبی را داشتند که چنانچه تجاریها فعال هستند و تولیدات در این حوزه

 54خواهد آورد.

ای خراسان اسناد بایگانی شدة دانشکدة مهندسی برخی از ارتباطات گروه برق دانشکدة مهندسی با شرکت برق منطقه

بخش آموزش  1381ازجمله در سال  55سازد.به این سو نمایان می 1360و شرکت توزیع نیروی برق مشهد را از دهه 

گروه  56نیروی انسانی شرکت برق برای آزمایش کاالها و تجهیزات خود از گروه برق تقاضای همکاری علمی کرده است؛

  57برق نیز انجام همکاری مذکور را منوط به خریداری تجهیزات تکمیلی آزمایشگاهی توسط آن شرکت کرده است.

های دانشکده از میان ها و کارگاهز شرکت برق برای تأمین نیرو برای آزمایشگاهدانشکدة مهندسی ا 1387در سال 

های جوشکاری، تأسیسات و برق صنعتی، دعوت به عمل آورده است. با توجه به های این شرکت با تخصصتکنسین

مرتبط با گروه برق های ها و کارگاههای مورد نیاز شاید بتوان حدس زد بخشی از این تقاضا برای آزمایشگاهتخصص

 58بوده است.

ای خراسان جایگاه خوب و قابل قبولی ویژه شرکت برق منطقهطورکلی گروه برق از نظر ارتباط با شرکت توزیع برق بهبه

التحصیالن گروه شرکت توزیع برق کشور سه شرکت مربوط به استان خراسان است که عمدتاً فارغ 40دارد. از میان 

از جمله  59کنند و این سه شرکت همواره باالترین راندمان را در کشور دارند.مشهد آن را اداره می برق دانشگاه فردوسی

التحصیالن گروه برق آقای سعیدی، مدیر عامل توزیع برق خط گرم مشهد که بهترین توزیع برق در کشور است، از فارغ

ز در زمینة ساخت تجهیزات خط گرم دفاع نامه کارشناسی ارشد خود را نیدانشگاه فردوسی مشهد است که پایان

ای خراسان گفته شده تعامل و عملکرد خوب گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد در رابطه با شرکت برق منطقه 60اند.کرده

 61چی، دکتر جاویدی و دکتر رجبی مشهدی است.مدیون سه تن از اعضای هیأت علمی این گروه یعنی، دکتر شانه

                                                      
 .14/6/95وگو با میرمجتبی میرصالحی، گفت -51

 .2/12/82، تاریخ ثبت: 12778نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -52

 .14/6/95وروش انصاری اوغل بک، ک وگو باگفت -53

 .17/6/95وگو با احد ضابط، گفت -54

 .1/11/68، تاریخ ثبت: 800/62573نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -55

 .1/7/81ثبت:، تاریخ 24687نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -56
 .28/7/81، تاریخ ثبت: 7524نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -57
 .15/8/87، تاریخ ثبت: 10989نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -58

 .7/6/95سین جاویدی دشت بیاض، وگو با محمدح؛ گفت15/6/95وگو با جعفر عبادی، گفت -59

 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، گفت -60

 .14/6/95وگو با میرمجتبی میرصالحی، گفت -61
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خورد از جمله شرکت خدمات های صنعتی نیز افراد موفقی به چشم میالتحصیالن گروه برق در سایر حوزهدر میان فارغ

التحصیالن گروه برق دانشگاه فردوسی مشهد مدیرعامل آن است، در زمینة الکترونیکی که مهندس چمنیان، از فارغ

 62شود.میهای خاورمیانه محسوب ترین کارخانهتولیدات الکترونیک یکی از بزرگ

ر شده است و بدون شک ارتباطات گروه مهندسی برق با صنایع و نهادهای موجود در جامعه بسیار فراتر از موارد ذک

که متأسفانه به دلیل  اندداشتهسایر اعضای محترم هیأت علمی این گروه نیز دستاوردهای در خور ذکری در این زمینه 

ای که برای رسانیها یاد نشده است. امید است در فرایند تکمیلی و به روزعدم مصاحبه با ایشان در این نوشتار از آن

 های آن، رفته رفته جامع و کامل گردد.این تاریخچه در نظر گرفته خواهد شد گزارش

 ها ها و ارگانگروه عمران و ارتباط با مراکز، سازمان -4-6

سازمان مسکن، وزارت راه، وزارت نیرو، و سایر ها، گروه عمران به دلیل ماهیت رشتة علمی آن بیشتر با شهرداری

ای است که مسائل مربوط به ها همکاری و تعامل دارد. در واقع رشتة عمران رشتة بسیار گستردهها و شرکتسازمان

  63گیرد.ها را دربرمیخاک، راه، آب، بندر، فرودگاه و کالً سازه و انواع و اقسام مسائل مربوط به زیرساخت

صورت نخاله هایی دربارة آسفالت یا بازیافت مصالح و ضایعات ساختمانی که بهشهرداری در زمینة پژوهشهمکاری با 

های تخریب شدة قدیمی مصالح جدیدی با کارایی شود، بوده است. این که بتوانند از مصالح دپو شدة ساختمانرها می

 64های الزم توسط گروه عمران به انجام رسید.زمایشها و آبهتر بسازند از اهمیت به سزایی برخوردار بود که پژوهش

 65به نتایج خوبی هم رسیده است. "بتن سبک"ها در زمینة تولید گویا این فعالیت

الدین از اعضای هیأت علمی گروه عمران از طراحان به نام سازه در سطح استان خراسان و ها دکتر کرمدر سایر زمینه

های مربوط به سازه نقش داشته و با مراکز همکاری داشته است. دکتر حاجی وژهحتی کشور است و در بسیاری از پر

اند. همچنین دکتر سازی و بتن در بیرون از دانشگاه مشغول بودههای مربوط به مقاومکاظمی نیز از دیرباز در پروژه

های هیدرولیکی های مربوط به سازهژهاند. آقای دکتر فغفور مغربی در پروآفرین بودههای بتنی نقشاصفهانی نیز در پروژه

اند و در سازی و ترافیک، دکتر بلوری در خدمات آزمایشگاهی فعال بودهاند. دکتر آیتی در راهو منابع آب دست داشته

اند. دکتر سیدی از اعضای هیأت های دقیق در خاک و پی به مراکز مختلف خدمات علمی و فنی ارائه دادهگیریاندازه

های مجدانة اند. دکتر دانش با پیگیریهای حلزونی اختراع کردهتازگی روش ابداعی برای پین گروه عمران بهعلمی جوا

مدیریت ) شهری، وزارت راه، سازمان آب و فاضالب و سازمان مپ های ارتباط و همکاری با استانداری، قطارخود زمینه

مهندسی ارتباطاتی دارد. برخی از اعضای هیأت علمی گروه عمران همچنین با سازمان نظام 66اند.پسماند( را فراهم کرده

 67مهندسی نیز هستند.گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد جزو اعضای سازمان نظام

اند. از جمله تولید بتنی که شهرداری های خوبی با شهرداری داشتهدکتر محمدرضا اصفهانی در زمینة بتن همکاری

منظور ترمیم خراب کند و از نو بسازد. همچنین شرکت سپاد خراسان در ها را بهجبور نباشد هرسال جداول و آسفالتم

                                                      
 .7/6/95وگو با محمدحسین جاویدی دشت بیاض، گفت -62

 .14/6/95وگو با محمد رضایی پژند، گفت -63

 .25/5/95وگو با محمدحسین بلوری بزاز، گفت -64

 .26/5/95وگو با محمدرضا قانع، گفت -65

 .23/5/95وگو با محمدرضا توکلی زاده، گفت -66

 .31/6/95وگو با یونس نیازی، گفت -67
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منظور ایجاد بتن مقاومت باال با ایشان مشاوره و همکاری داشتند که بر اساس آن بتن دهم منطقة گردشگری سپاد به

 68باال تولید و کار شده است.

های پژوهشی با شرکت های هیدرولیکی بیشتر در طرحوجه به تخصصشان در هیدرولیک و سازهدکتر فغفور مغربی با ت

ای خراسان رضوی، شرکت آبفای مشهد، شرکت آبفای استان خراسان و شرکت مدیریت منابع آب تهران آب منطقه

-مثال پروژة نشتعنواناند؛ بهتهمهندسی داشهایی نیز با شهرداری، استانداری و سازمان نظاماند. پروژههایی داشتهطرح

های آوری آباند و پروژة جمعرسانی در خطوط انتقال لوله را برای شرکت آبفای مشهد انجام دادههای آبیابی در شبکه

مهندسی به انجام اند. طرح پژوهشی ساختمان سبز هم برای سازمان نظامسطحی را برای شهرداری مشهد انجام داده

سازی مدرن است و مسائلی چون تأمین انرژی، بازیافت مصالح، ربوط به جوانب مختلف ساختمانرسیده است که م

 69شود.رسانی و غیره را شامل میشبکة آب

های متعددی با بیرون از مهندس قانع که از اساتید پیشکسوت گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد هستند، همکاری

ها سازی برای یک نهاد نظامی همکاری داشتند. در زمینة آسفالت خیابانساختمان اند. از جمله در پروژةدانشگاه داشته

اندازی قطارشهری مشهد نیز در زمینة وضعیت خاک و معابر شهر مشهد با شهرداری مشهد تعامل داشتند و در پروژة راه

ارخانة خصوصی نیز که در اند. ضمن اینکه با یک کهای قطارشهری مجری پروژه بودهو چگونگی و محل احداث تونل

 70اند.زمینة تولید آسفالت فعالیت داشته، ایشان مشاوره و همکاری داشته

ای که گروه عمران گونهای خراسان در حد قابل قبولی بوده است؛ بهارتباط و همکاری گروه عمران با شرکت آب منطقه

 71ین شرکت است.بسیاری از تجهیزات آزمایشگاه هیدرولیک خود را مدیون تعامل با ا

های خصوصی، اند، باید اشاره کرد که بسیاری از شرکتهایی با گروه عمران داشتههای دولتی که همکاریبه غیر از ارگان

-دهند و همچنین دانشگاههایی که کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی در زمینة عمران انجام میشرکت های مشاوره وشرکت

 72حصیالن و اساتید بازنشستة دانشکدة مهندسی و گروه عمران ایجاد شده است.التهای غیرانتفاعی توسط فارغ

ها، های اخیر که ارگانویژه در سالبه 73های بیرون دانشگاهی آنچنان گسترده نبوده است.البته باید اشاره کرد که پروژه

بودجة چندانی صرف اند و ای مواجه شدههای درآمدی و بودجههای خصوصی و حتی صنعت با محدودیتشرکت

های تحقیقاتی دورة کارشناسی های دولتی برای پروژهکنند. اگرچه سازمانهای مطالعاتی علمی نمیتحقیقات و پروژه

قراردادهایی با  -با هزینة تا سقف ده میلیون تومان -های دکتریو رساله -میلیون تومان 3-2با هزینة تا سقف  -ارشد 

  74ها کار شود.مشکالت و مسائل آنبندد تا بر روی دانشگاه می

-ها از نوع صرفاً تحقیقاتی، کاربردی و عملی نبوده است، بلکه دانشکده همکاریباید توجه داشت که ارتباطات و همکاری

با برگزاری  1392تا سال  1390ها داشته است. از جمله بر اساس اسناد از سال های آموزشی هم با برخی سازمان

                                                      
 .4/6/95وگو با محمدرضا اصفهانی، گفت -68

 .8/6/95وگو با محمود فغفور مغربی، گفت -69

 .26/5/95وگو با محمدرضا قانع، گفت -70

 .8/6/95غربی، وگو با محمود فغفور مگفت -71

 .27/5/95وگو با شهناز دانش، گفت -72

 .4/6/95وگو با محمدرضا اصفهانی، ؛ گفت23/5/95وگو با محمدرضا توکلی زاده، گفت -73

 .27/5/95وگو با شهناز دانش، گفت -74



 ارتباط علمی دانشکده مهندسی با صنایع ... -4

 75 

 -احتماالً گروه عمران –مهندسی همکاری آموزشی بین اعضای هیأت علمی دانشکده در سازمان نظامهای آموزشی دوره

 75مهندسی صورت گرفته است.و سازمان نظام

توان به تجهیز آزمایشگاه سازه اشاره کرد. برای تجهیز این آزمایشگاه با توجه از موارد ارتباط گروه عمران با صنعت می

ها کالً امکان تجهیز شد. سپس با تشدید تحریمر ابتدا تجهیزات آن فقط از کشور آلمان تهیه میبه تحریم اقتصادی کشو

آن با قطعات خارجی از بین رفت و دانشکده مجبور شد آزمایشگاه را با همة تجهیزات کف سرب و جرثقیل از طریق 

استاندارد آن چندان باال نباشد اما وسایل  صنایع داخلی مجهز کند. با تجهیز این آزمایشگاه به کمک صنایع داخلی شاید

نامه از این آزمایشگاه ارشد و دکتری برای پایان گیری دقیقی در آن نصب شده است و دانشجویان کارشناسیاندازه

 76اند.المللی به چاپ رساندهتوجهی نیز به کمک همین آزمایشگاه در مجالت بینکنند و مقاالت جالباستفاده می

ها و مراکز های گروه عمران یک وسیلة ارتباطی مناسب برای تعامل با شرکتد اشاره کرد که آزمایشگاههمچنین بای

، شرکت 77برای شرکت جهدآزما مثال، آزمایشگاه مکانیک خاک این گروه،عنوانبرون دانشگاهی بوده است؛ از جمله به

 انجام داده است.مکانیک خاک  هاییشآزما 79یماتفریحی توس و نیز محوطة مقابل صداوس -، پروژة فرهنگی78پویآب

توان مثال میعنوانتوان شرکت در مسابقات دانست. در این زمینه بهیکی از ارتباطات دانشکده با بیرون از دانشگاه را می

به انجام رسید و تیمی از  1394به مسابقات مکانیک سیاالت در دانشگاه صنعتی اصفهان اشاره کرد که در تابستان 

 80گروه عمران و مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد توانستند رتبة اول را کسب کنند.

کر شده است و ذبدون شک ارتباطات گروه مهندسی عمران با صنایع و نهادهای موجود در جامعه بسیار فراتر از موارد 

أسفانه به دلیل اند که متهسایر اعضای محترم هیأت علمی این گروه نیز دستاوردهای در خور ذکری در این زمینه داشت

ای که برای رسانیها یاد نشده است. امید است در فرایند تکمیلی و به روزعدم مصاحبه با ایشان در این نوشتار از آن

 های آن، رفته رفته جامع و کامل گردد.این تاریخچه در نظر گرفته خواهد شد گزارش
 

 هاارگانها و گروه کامپیوتر و ارتباط با مراکز، سازمان -4-7

یکی از اعضای هیأت علمی گروه کامپیوتر، دکتر سپیدنام، در واقع تخصصشان در دو رشتة برق و کامپیوتر کاربرد 

داشته، ایشان پس از تحصیالت در انگلستان، ابتدا قصد ورود به گروه برق دانشکدة مهندسی را داشتند که بنا به دالیلی 

عنوان مأمور وارد گروه کامپیوتر شدند. ایشان پس از بازگشت به هایی بهقوسواین اتفاق نیفتاد تا این که پس از کش

کردند. به گفتة ایشان بیش از چهل کارخانه، از ها و مراکز متعدد صنعتی همکاری میایران، از بدو ورود با کارخانه

توتون گرگان و غیره با ایشان کارخانة  های مشهد، فرش مشهد، صنایع غذایی فریمان،مشهد تا ارومیه، مانند سردخانه

                                                      
؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه  28/12/90، تاریخ ثبت: 15447نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -75

، تاریخ ثبت:  9747؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:        15/12/91، تاریخ ثبت: 15848فردوسی مشهد، شمارة ثبت:    

7/8/92. 

 .4/6/95وگو با محمدرضا اصفهانی، گفت -76

 .13/8/82، تاریخ ثبت: 8458نشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دا -77
 .6/8/82، تاریخ ثبت: 8086نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -78
 .13/8/82، تاریخ ثبت: 8460نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -79
 .8/6/95وگو با محمود فغفور مغربی، گفت -80
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ها را بازسازی کردند. تخصص ایشان میکرو پروسسور بوده است و بر این همکاری داشتند و ایشان بعضی از این کارخانه

کردند و در تعمیرات مراکز صنعتی دست داشتند. ایشان همچنین در صنایع نساجی و صنایع مبنا خط تولید طراحی می

ی و غیره مشارکت و همکاری داشتند. طبق گفتة خود ایشان، برای اولین بار در ایران کنتور آب سازفلزی از جمله پمپ

 81اند.دیجیتال را ساخته

متر بوده است که تا اقدام به آن کردند، طراحی تاکسی 1364های جالب توجه دکتر سپیدنام که در سال از طراحی 

های دیگر ایشان دستگاه ل به طول انجامیده است. از طراحیوقتی نتیجه داده و به تولید انبوه رسیده، شش سا

گیری دما و رطوبت را برای گیری غلظت رب برای کارخانه کنسروسازی رضوی بوده است. همچنین دستگاه اندازهاندازه

 های استان خراسان طراحی کردند. ایشان اکنون به دنبال طراحی اپلیکیشنی برای سازمان آب و فاضالبسردخانه

هستند که بر اساس آن مشترکین این سازمان از طریق موبایل قرائت کنتور خود را اطالع دهند و همچنین از طریق 

تواند تعدیل نیروی انسانی نماید و وسیله سازمان آب و فاضالب میبهای خود نمایند. بدینموبایل اقدام به پرداخت آب

 82جویی شود.هایش بسیار صرفهدر هزینه

تازگی فراگیر شده بود، گروه کامپیوتر دانشکدة ها بههای اداری مراکز و سازمانای شدن سیستمکه رایانهاز هنگامی

اند. از جمله دکتر محمود نقیب زاده سه پروژة های متعددی مشارکت داشتهمهندسی و اعضای هیأت علمی آن در پروژه

اند، سیستم درآمد شهرداری مشهد را توسعه داده ردادیاند. سیستم اصناف را طی قراکالن با شهرداری مشهد داشته

سیستم اراضی شهری و غیر شهری آستان  83اند،هایی داشتهبرای اولین بار کامپیوتری کردند. با سازمان آب نیز همکاری

 های آستان قدس رضوی به اهتمام ایشانای شده است و همچنین سیستم کتابخانهقدس رضوی زیر نظر ایشان رایانه

دکتر محمدحسین  –کامپیوتری گردیده است. اکنون نیز ایشان به همراه یکی دیگر از اعضای هیأت علمی گروه کامپیوتر 

وپنج استاندارد برای سازمان نظارت بر استانداردها هستند که در در حال انجام پروژة کالن تدوین چهل -یغمایی مقدم

نماند که ایشان در سالیان دور عضو شورای انفورماتیک مشهد  نوع خود پروژة بزرگ و قابل توجهی است. ناگفته

 84اند.بوده

های متعددی چون انتخابات مرکز ای که به آن اشاره شد، در پروژهمقدم نیز عالوه بر پروژه دکتر محمدحسین یغمایی

 85اند.داشته های مخابراتی مشارکتهای مخابراتی و سیستمهای دیگری شامل سوئیچتحقیقات و همچنین پروژه

حاصل از تعامالت برون دانشگاهی گروه کامپیوتر که دکتر یغمایی مقدم نیز در به انجام رسیدن  ترین دستاوردبزرگ

آن اهتمام داشتند، تأسیس تنها آزمایشگاه تأیید نمونة تجهیزات وُیپ در ایران است که با اعتباری حدود یک و نیم 

اد آن بسته شده است. با تأسیس این آزمایشگاه، گروه کامپیوتر تنها مرجع تأیید قرارد 1388-89میلیارد تومان در سال 

                                                      
 .11/7/95وگو با قدرت سپیدنام، جلسة دوم، گفت -81

 .11/7/95وگو با قدرت سپیدنام، جلسة دوم، گفت -82

های این ای سیستمکارهای رایانهرسانی زیر نظر دکتر امین علیزاده از دانشکدة کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد بوده است که ایشان      های آبآنالیز شبکه  -83

 اند.مرکز را به آقای دکتر نقیب زاده واگذار کرده

 17/6/95وگو با محمود نقیب زاده، گفت -84

 19/7/95وگو با محمدحسین یغمایی مقدم، گفت -85
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بیش از صد و شصت نمونه تست انجام داده  87این آزمایشگاه تاکنون 86نمونة تجهیزات ویپ در ایران گردیده است.

ن گمرک از سازمان شود، طبق قانو( که وارد گمرک ایران می (WORDگونه که کلیة تجهیزات حوزة وُرد است. بدین

گیرد و سازمان تنظیم مقررات برای کنترل تجهیزات مخابراتی آن را به یکی از تنظیم مقررات کشور استعالم می

فرستد و چنانچه تجهیزات فرستد. اگر مثالً سوئیچ باشد برای تست به دانشگاه شریف میهای تأیید نمونه میآزمایشگاه

 88یابد.فرستد و پس از تأیید، اجازة ترخیص میو آزمایشگاه گروه کامپیوتر می ویپ باشد به دانشگاه فردوسی مشهد

های وسیعی مشارکت داشته دکتر محسن کاهانی بوده است. از دیگر اعضای هیأت علمی گروه کامپیوتر که در پروژه

رای آی تی آستان قدس، شو) اند( استان عضو بودهit) های آی تیای از زمان در بخش وسیعی از شوراایشان در برهه

، و همچنین شرکت برق و شرکت گاز(، از طرفی -که در واقع جزو کمسیون آی تی استانداری بود -شهرداری مشهد

ایشان با مرکز تحقیقات مخابرات تهران نیز ارتباط داشتند و حجم وسیعی از قراردادهای مربوط به آی تی را در کارنامة 

( با شرکت گاز و شرکت برق شامل طرح نظام جامع اطالعات و ictآی سی تی ) همچنین قراردادهای 89خود دارند.

اند. تأسیس آزمایشگاه بزرگ آپا از دیگر اقدامات ایشان بوده است. ضمن اینکه در زمینة موتورهای افزار داشتهتست نرم

اند و با استانداری ا به انجام رساندهاند. با مراکز امنیتی و دفاعی هم قراردادهایی رجستجو نیز قراردادهای بزرگی داشته

 90اند.ها همکاری داشتهای و تست نفوذ شبکههای استان در زمینة امنیت سیستم رایانهو سایر دستگاه

ایشان برخی از  91مهندسی استان خراسان را به عهده گرفتند.دکتر کاهانی همچنین پروژة برگزاری انتخابات نظام

های مخابرات، توان به پروژهاند. از جمله قراردادهای دیگر ایشان مییان به انجام رساندهها را به کمک دانشجوپروژه

 92شهرداری تهران و سازمان بهزیستی اشاره کرد.

ساز ارتباط گسترده با خارج از دانشگاه بوده است طراحی گواهینامة از دستاوردهای مهم دیگر گروه کامپیوتر که زمینه

نامه های اجرایی استان این گواهیکه استانداری برای دستگاهالمللی است. هنگامیداردهای بینامنیتی بر اساس استان

ازآن مراکز دیگر که الزامی ها صادر گردید و پسرا الزامی کرد، این گواهینامه توسط آزمایشگاه گروه کامپیوتر برای آن

ی به آزمایشگاه گروه کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد ابرای گواهینامه امنیتی نداشتند نیز برای گرفتن چنین گواهی

گیرند تا با داشتن افزارهای خود از این طریق گواهینامه امنیتی میها هم برای نرممراجعه کردند. اکنون برخی از شرکت

باالیی برخوردار خصوص اینکه این گواهینامه از اعتبار تر بتوانند محصوالتشان را به فروش برسانند. بهآن بهتر و راحت

 93گیر است.است و آزمایشگاه گروه کامپیوتر در این زمینه سخت

                                                      
شگاه        -86 ساس قرار گرفته  بود که  آزمای ست وزارتخانه بر این ا سیا شگاه هنگامی که  ساعی دکتر  های تأیید نمونه را به برخی دان های معتبر واگذار کنند، با م

آزمایشگاه تأیید نمونة آنتن به  -وزیر علوم سابق–های دکتر فرجی دانا جهانگیر، آزمایشگاه تأیید نمونة سوئیچ به دانشگاه صنعتی شریف واگذار شد، با فعالیت

)ویپ( که در واقع تجهیزات تلفن اینترنتی است به دانشگاه فردوسی     IPVXدانشگاه تهران واگذار شد و آزمایشگاه تأیید نمونة تجهیزات آی پی وی ایکس    

 (.19/7/95مدحسین یغمایی مقدم، وگو با محگفت) مشهد تعلق گرفت و این آزمایشگاه اکنون در طبقة دوم دانشکده مهندسی مستقر است

  است. 19/7/95منظور تا هنگام انجام مصاحبه یعنی تاریخ  -87
 .19/7/95وگو با محمدحسین یغمایی مقدم، گفت -88

 .1/8/95وگو با محسن کاهانی، گفت -89
 .1/8/95وگو با محسن کاهانی، گفت -90

 .1/8/95وگو با محسن کاهانی، گفت -91

 .1/8/95اهانی، وگو با محسن کگفت -92

 .1/8/95وگو با محسن کاهانی، گفت -93
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ارد ذکر شده است )بدون شک ارتباطات گروه مهندسی کامپیوتر با صنایع و نهادهای موجود در جامعه بسیار فراتر از مو

تأسفانه به ماند که داشته و سایر اعضای محترم هیأت علمی این گروه نیز دستاوردهای در خور ذکری در این زمینه

 ایه روزرسانیها یاد نشده است. امید است در فرایند تکمیلی و بدلیل عدم مصاحبه با ایشان در این نوشتار از آن

 های آن، رفته رفته جامع و کامل گردد(.که برای این تاریخچه در نظر گرفته خواهد شد، گزارش
 

 و گازگروه مهندسی شیمی و ارتباط با صنعت نفت  -4-8

اندازی شد که بتواند طور که پیشتر نیز اشاره شد گروه مهندسی شیمی دانشگاه فردوسی مشهد با این توجیه راههمان

با توجه به وجود پاالیشگاه خانگیران سرخس، از نظر علمی به صنعت گاز کمک کند. در واقع وجود این پاالیشگاه، 

کدة مهندسی را به این صرافت انداخت که وارد حوزة مهندسی شیمی غنیمتی بود برای استان خراسان و این امر دانش

کند که این گروه با شرکت گاز نیز تعامالت تأسیس این گروه بر اساس محوریت گاز این نکته را نیز روشن می 94گردد.

 95هایی داشته است.و همکاری

توانیم از این موضوع یاد کنیم که باشیم می اگر بخواهیم دربارة ارتباط گروه مهندسی شیمی با صنعت گاز اشاره داشته

تعدادی از اعضای هیأت علمی این گروه از جمله دکتر مهدی پورافشاری در کمیتة پژوهش شرکت گاز در تهران عضو 

خیز جنوب را داشتند و همچنین عضو شورای دکتر بابک امین شهیدی عضویت شورای پژوهشی مناطق نفت 96هستند.

 97باشند.ز میپژوهشی شرکت ملی گا

شهید هاشمی ) و در سطح استان با پاالیشگاه خانگیران 98گروه مهندسی شیمی در حوزة صنعت گاز با شرکت ملی گاز

 99های گاز در منطقة پارس جنوبی نیز در ارتباط است.ای دارد و در سطح کشور نیز با پاالیشگاهنژاد( ارتباطات گسترده

در  100کند.برداری پارس جنوبی را بر عهده دارد همکاری میکه بهره OGCPدر واقع گروه مهندسی شیمی با شرکت 

در کمیتة پژوهشی  -دکتر اکبر شاهسوند -این زمینه الزم به ذکر است که از اعضای هیأت علمی گروه مهندسی شیمی

 101باشند.پاالیشگاه خانگیران و پاالیشگاه پارس جنوبی عضو می

می در حوزة گاز، انجام پروژة موفق پایلوت تصفیة گاز به کمک غشاء توسط از دستاوردهای عمدة گروه مهندسی شی

باشد که به این مناسبت، شرکت گاز خراسان رضوی می -دکتر محمود موسوی -یکی از اعضای هیأت علمی این گروه

کتر مقیمان ترتیبی اتخاذ کرده است که واحد خبر صدا و سیمای استان خراسان رضوی با دکتر موسوی و همزمان با د

 102مصاحبه نماید. -که موفق به تولید دودة صنعتی از گازهای سوخته در پاالیشگاه شده بود -از گروه مکانیک 

                                                      
 .1/8/95وگو با رضا قشالقی، جلسة اول، گفت -94

 .17/8/95وگو با محمود اخوان مهدوی، گفت -95

 .12/7/95وگو با علی احمدپور، جلسة اول، گفت -96

 .24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت -97

 .19/7/95وگو با علی احمدپور، جلسة دوم، گفت .24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت -98

 .19/7/95وگو با علی احمدپور، جلسة دوم، ؛ گفت8/6/95االسالمی، وگو با محمدعلی فنایی شیخ؛ گفت16/6/95االسالمی، وگو با ناصر ثقهگفت -99

 .24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت -100

 12/7/95اول، وگو با علی احمدپور، جلسة گفت -101

 9/9/87، تاریخ ثبت: 45254نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -102
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اند چنانچه گروه مهندسی نفت در دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد گفته شده، مسئولین وزارت نفت قول داده

سازی گاز میدان گازی خانگیران سرخس به دانشگاه های آمادهسازی تولید و سیستمتأسیس گردد، مطالعه و بهینه

 103فردوسی مشهد واگذار شود.

باید به این موضوع نیز اشاره کرد  104در حوزة نفت نیز گروه مهندسی شیمی با پژوهشگاه صنعت نفت در ارتباط است.

های دکتر محمدتقی یگیریکه ساخت پژوهشکدة نفت و گاز در دانشگاه فردوسی مشهد از طریق وزارتخانه، با پ

که هنگامی 105صورت گرفته است. -اعضای هیأت علمی گروه مهندسی شیمی-حامدموسویان و دکتر حسین نوعی 

های محلی در زمینة تحقیقات مرتبط با صنعت نفت و گاز و پتروشیمی وزارت نفت تصمیم بر این داشت که از مؤسسه

حامدموسویان پیگیر این موضوع شدند تا در دانشگاه فردوسی مشهد ویژه دکتر حمایت کند، گروه مهندسی شیمی به

هایی که در تهران، ای را ایجاد کنند. درنهایت در کنار پژوهشکدهترین دانشگاه شرق کشور چنین مؤسسهعنوان بزرگبه

کز در مشهد اختصاص ای هم برای ایجاد این مرفارس بوشهر ایجاد گردید، بودجهتبریز، اصفهان، شیراز و دانشگاه خلیج

در دانشگاه فردوسی مشهد  1385 -86بنابراین پژوهشکدة نفت و گاز با حمایت وزارت نفت در سال  106داده شد.

  107تأسیس شد.

هایی برای صنعت نفت ایجاد گردید. اکنون آقای در حوزة نفت ابتدا در این پژوهشکده قراردادهایی بسته شد و خوشه

هیأت علمی گروه مهندسی شیمی مسئول حوزة نفت این پژوهشکده است و در این حوزه احمدپور از اعضای  دکتر علی

  108باشد.مشغول فعالیت می

سازی سوخت بنیان بر روی ساختارهای جاذب برای ذخیرهصورت دانشآقای دکتر احمدپور سابقاً مطالعاتی را به

گیرد، در خارج کشور انجام داده ستفاده قرار میهایی که اکنون مورد اها به جای گازهای فشرده در کپسولاتومبیل

صورت عملی در که به ایران آمدند با پژوهشگاه صنعت نفت این موضوع را دنبال کردند که البته هنوز بهبودند. هنگامی

 109کشور پیاده نشده است.

 1379تا پایان سال  اسناد بایگانی شدة دانشکدة مهندسی تعامل گروه مهندسی شیمی با صنعت نفت و شرکت گاز را

گزارش کرده است. بر این اساس دکتر محمود موسوی برای شرکت گاز و دکتر علی احمدپور برای پتروشیمی خراسان 

 110اند.و پژوهشگاه صنعت نفت اقدام به انجام پروژه کرده
 

                                                      
 .24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت -103

 .24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت -104

 .19/7/95سة دوم، وگو با علی احمدپور، جل؛ گفت16/6/95االسالمی، وگو با ناصر ثقهگفت -105
 .19/7/95وگو با علی احمدپور، جلسة دوم، گفت -106

 .24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، ؛ گفت17/8/95وگو با محمود اخوان مهدوی، ؛ گفت16/6/95االسالمی، وگو با ناصر ثقهگفت -107

 .16/6/95االسالمی، وگو با ناصر ثقهگفت -108

 .12/7/95ول، وگو با علی احمدپور، جلسة اگفت -109

 25/11/79همراه با ضمیمة آن، تاریخ ثبت:  15254نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -110
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 هاها و ارگانگروه مهندسی شیمی و ارتباط با سایر مراکز، سازمان -4-9

های دیگر داشته ها در حوزهز، گروه مهندسی شیمی ارتباطات و تعامالتی هم با مراکز و سازمانبه غیر از حوزة نفت و گا

ای در حدود هشتاد که بودجه 111اندای را به انجام رساندهاست. ازجمله گویا برای سازمان آب و فاضالب مشهد پروژه

ای حدوداً هفتاد میلیون جمهوری با بودجه میلیون تومان به آن اختصاص داشته است. همچنین با معاونت علمی ریاست

هایی که تولیدات صنعتی در کشور رونق داشته است گروه مهندسی شیمی در سال 112اند.تومان قرارداد همکاری داشته

مثال مجموعة پارت الستیک در زمینة عنوانجات مرتبط با خودروسازی در ارتباط بوده است؛ بهبا صنایع و کارخانه

با صنایع پتروشیمی خراسان نیز این گروه مناسباتی داشته و  113این گروه تعامالت بسیاری داشته است.پُلیمر با 

 114اند.هایی را به انجام رساندهپروژه

کمیتة –زیست دکتر بابک امین شهیدی از اعضای هیأت علمی این گروه، ارتباطات علمی با شورای پژوهشی محیط

 116اند.بوده 115رخانة شورای پژوهش فناوری استان خراساناند و رئیس دبیداشته -آلودگی هوا

ای به دانشکدة مهندسی درخواست برگزاری ها طی نامهنشانی و سازمان همیاری شهرداریای که سازمان آتشدر دوره 

مهندسی نشانی کرده بود، گروه مهندسی شیمی اعالم آمادگی کرد و با همکاری آموزشی که گروه یک دوره کاردانی آتش

نشانی انجام داد، مبلغ قابل توجهی بودجه به این گروه تعلق گرفت که پس از کسورات دانشگاه شیمی با سازمان آتش

ترین آزمایشگاه کنترل فرایند کشور را مابقی در اختیار گروه مهندسی شیمی قرار گرفت و از طریق آن توانستند مدرن

های پژوهشی اساتید، ساخت آزمایشگاه عملیات واحدها نیز برای گروه ق طرحازآن از طریاندازی و تجهیز کنند. پسراه

 117مهندسی شیمی به انجام رسید.

توان گفت گروه مهندسی شیمی عالوه بر فعالیت در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی با شهرداری، سازمان طورکلی میبه

اند. دکتر ها به انجام رساندههایی را برای آنپروژه اند وزیست و حتی صنایع غذایی ارتباط داشتهآب، سازمان محیط

  118هایی داشته است.احمدپور با وزارت صنایع نیز همکاری

کنند و در های نو کار میهای مرتبط با انرژیاکنون نیز برخی از اعضای هیأت علمی این گروه بیشتر بر روی پروژه

 119ه دنبال استفاده از سیستم فاضالب برای تولید انرژی بودند.هایی که با شرکت آب و فاضالب مشهد داشتند بپروژه

)بدون شک ارتباطات گروه مهندسی شیمی با صنایع و نهادهای موجود در جامعه بسیار فراتر از موارد ذکر شده است 

نه به اند که متأسفاو سایر اعضای محترم هیأت علمی این گروه نیز دستاوردهای در خور ذکری در این زمینه داشته

                                                      
سازمان  ؛ پروژة بررسی وجود فلزات سنگین در آب مشهد برای    24/7/95وگو با بابک امین شهیدی،  ؛ گفت17/8/95وگو با محمود اخوان مهدوی، گفت -111

 (.24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت) آب و فاضالب به انجام رسیده است

 .17/8/95وگو با محمود اخوان مهدوی، گفت -112

 .24/5/95محمد راشدی،  وگو باگفت -113

 .19/7/95وگو با علی احمدپور، جلسة دوم، گفت -114

 (.24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت) ر بوده استاین دبیرخانه در سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد مستق -115

 .24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت -116

 .24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت -117

 .19/7/95وگو با علی احمدپور، جلسة دوم، گفت -118

 .8/8/95وگو با رضا قشالقی، جلسة دوم، گفت -119
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ای که ها یاد نشده است. امید است در فرایند تکمیلی و به روزرسانیدلیل عدم مصاحبه با ایشان در این نوشتار از آن

 های آن، رفته رفته جامع و کامل گردد(.برای این تاریخچه در نظر گرفته خواهد شد، گزارش

 

 گروه مواد و متالورژی و ارتباط با صنعت فوالد و سایر صنایع -4-10

وزة ارتباطات و تعامالت گروه مواد و متالورژی بیشتر با صنایع فوالد بوده است. این گروه در سطح استان خراسان با ح

گری سنگین اسفراین و معادن سنگان تعامل داشته است. البته قبالً در فوالد خراسان، فوالد نیشابور، صنایع ریخته

ویژه فوالدسازی تعامالت خوبی میان نون بیشتر با واحدهای سنگین بهسنگ هم ارتباطاتی بوده است، اما اکزمینة زغال

این ارتباطات از نوع پژوهشی، آموزشی و همچنین آزمایشگاهی بوده  120گروه مواد و متالورژی و این صنایع وجود دارد.

عت فوالد را نشان است. یکی از اسناد بایگانی شدة دانشکدة مهندسی، ارتباطات آموزشی گروه مواد و متالورژی با صن

 1/10/1382تا تاریخ  1/10/1381دهد. بر طبق این سند، دکتر محمدهادی مؤید عضو هیأت علمی این گروه از تاریخ می

  121ریزی آموزشی مجتمع فوالد اسفراین منصوب شده است.عنوان عضو کمیتة برنامهبه مدت یک سال به

یانی رشید، عضو انجمن هیأت مدیرة آهن و فوالد هستند که همچنین یکی از اعضای هیأت علمی این گروه، دکتر ک

شود. ایشان از سوی دیگر نمایندة این انجمن در دانشگاه فردوسی عنوان معتبرترین انجمن علمی کشور محسوب میبه

  122باشند.مشهد می

است. این ارتباطات هم در های اخیر نیز گروه مواد و متالورژی ارتباطات علمی بسیاری با صنایع دفاعی داشته در سال

توان ها که در این زمینه میو هم در زمینة انجام آزمایش 123های مرتبط با صنایع دفاعی بوده استزمینة انجام پروژه

 124سازی و متالورژی خراسان اشاره کرد.به ارائة خدمات آزمایشگاهی برای شرکت مهمات

گروه مواد و متالورژی با صنایع دیگر از جمله صنایع مرتبط با به غیر از صنعت فوالد، مواردی از ارتباط و همکاری 

های دیگری که تحقیقات سازی نیروگستران و شرکتخودرو وجود داشته است. از جمله تعامل با شرکت باتری

آمده برمیشان مرتبط با الکتروشیمی بوده و این امر از عهدة گروه مواد و متالورژی و امکانات آزمایشگاهی آن آزمایشگاهی

 125ها با همکاری این گروه و شرکت ساپکو به انجام رسیده است.دست پروژهاست. تعدادی ازاین

های که دکتر احد ضابط، از اعضای هیأت علمی گروه مواد و متالورژی، مسئولیت پروژهطور که اشاره شد از هنگامیهمان

بود که این اتفاق افتاد و  1380قوت گرفت. از ابتدای دهه ها اینترنشیب دانشکدة مهندسی را به عهده گرفت این پروژه

هایی را به انجام رساندند که تا تابستان های اینترنشیب شدند و پروژهتعداد زیادی از اساتید و دانشجویان درگیر پروژه

پروژه به انجام  50تا  40ای خراسان، ساالنه های ساپکو و برق منطقهای که با شرکتگونهبه طول انجامید؛ به 1390

بحث کارآفرینی نیز به  1382شد تا این که از سال های اینترنشیب ابتدا در سطح کارورزی دنبال میرسید. پروژهمی

های اینترنشیب به وجود ها باعث شد که مکانی در دانشکده مختص پروژهبنابراین گستردگی این پروژه آن اضافه شد؛

                                                      
 3/9/95وگو با ابوالفضل باباخانی، گفت -120

 .14/2/82، تاریخ ثبت: 1478نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -121

 .20/6/95وگو با علی رضا کیانی رشید، جلسة دوم، گفت -122

 .16/6/95وگو با علی رضا کیانی رشید، جلسة اول، ؛ گفت3/9/95وگو با ابوالفضل باباخانی، گفت -123

 .6/6/84، تاریخ ثبت:6076داری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة ا -124

 .22/8/95وگو با محمدهادی مؤید، گفت -125
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تدریج اقدام دهی برای آن بکنند. تیم اینترنشیب دانشکده بهها نیز اقدام به سرویسآید و بخش کامپیوتر و آزمایشگاه

شد با ساخته شدن ساختمان اصلی عنوان نمازخانه استفاده میبه تأسیس شرکت کارآفرین کردند. کارگاهی که مدتی به

 20با این اقدام فضایی برای بیش از گرفت و یک مرکز کارآفرینی گردید. نمازخانه، کارگاه در اختیار مرکز رشد قرار 

های اینترنشیب پروژههای صنعتی، کاربردی و تقاضامحور در قالب شرکت کارآفرین فراهم گردید. گستردگی پروژه

میلیارد  6الی  5که دکتر ضابط مرکز اینترنشیب را تحویل دادند، این مرکز، ساالنه حدود  91ای بود که در سال گونهبه

 126انشکده درآمدزایی داشت.تومان برای د

های هایی بوده که صنایع مختلف برای پروژهارتباط گروه مواد و متالورژی و دانشکده با صنعت در واقع تابع بودجه

های اینترنشیب دانشکده، بیشترین ای با صنعت خودرو و خودروسازان، پروژهدادند. در دورهتحقیقاتی اختصاص می

 ازآن، پای که این صنعت رو به افول نهاد، دانشکده بیشتر به صنایع دفاعی روی آورد. پستعامل را داشت؛ از هنگامی

دهد در که معاونت ریاست جمهوری انجام میهایی های نفت و گاز کشیده شد و اکنون با حمایتها به حوزهاین پروژه

 127فناوری و بیوتکنولوژی وارد شده است.های نانو، زیستحوزه

های های بسیار مثبت و ماندگار آن، تجهیز آزمایشگاههای بسیاری که دارد یکی از جنبهارتباط با صنایع عالوه بر حُسن

که بخشی از تجهیزات آزمایشگاه  همچنان 128شود.می هادانشکده است که از محل عواید همان پروژه نصیب گروه

خوردگی مثل بنماری و دستگاه میکروسکوپ نوری از محل قراردادهای پژوهشی دکتر هادی مؤید خریداری شده 

 129است.

ای بر اساس اسناد بایگانی شدة دانشکدة مهندسی از نظر خدمات آزمایشگاهی، گروه مواد و متالورژی ارتباطات گسترده

ها ویژه آزمایشگاه متالوگرافی این گروه برای بسیاری از صنایع و کارخانهها و مؤسسات داشته است. بهنایع، شرکتبا ص

خدمات آزمایشگاهی انجام داده و از این طریق برای دانشگاه فردوسی مشهد، تحت عنوان عواید اختصاصی دانشکدة 

توان اشاره کرد به انجام آزمایش متالوگرافی بر روی ه میمهندسی، سودآوری مالی بسیاری داشته است. در این زمین

به آزمایشگاه  های خودیشآزما انواع ها و صنایع بسیاری که برایو همچنین شرکت 130چهارشاخ گاردان نیسان

ندسی بارها به آزمایشگاه متالورژی دانشکدة مه ،زیر یهاشرکت 84تا  80های اند. تنها در سالمتالوگرافی مراجعه داشته

 اند:مراجعه داشته

                                                      
 .17/6/95وگو با احد ضابط، گفت -126

 .17/6/95وگو با احد ضابط، گفت -127

 .16/6/95، جلسة اول، وگو با علی رضا کیانی رشید؛ گفت22/8/95وگو با محمدهادی مؤید، گفت -128

 .22/8/95وگو با محمدهادی مؤید، گفت -129

 .30/11/80، تاریخ ثبت: 14630نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -130
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، شرکت تولید قطعات 133، کارخانة صنعتی تولیدی میثاق132، شرکت صنعتی الما الکترونیک131شرکت ریزان فلز طوس

سازی ، شرکت گاردان137سازی طوس، شرکت مجموعه136االئمه )ع(، صنایع ثامن135، شرکت سینا قطعة توس134خاور

، آموزشکدة فنی دارالفنون 141، شرکت شناپ140سازان توس، شرکت حرکت139افزا، شرکت مهندسی کشت138سازانپارت

 ، شرکت144سازانسازی پارتفرمان، شرکت جعبه143، شرکت عایق خودرو142بجنورد

 ، شرکت 147، شرکت متالورژی پودر مشهد146، شرکت ایمن خودرو شرق145عظمت

 ، 150، شرکت پیشتاز قطعة سناباد149، شرکت مشهد صدرا148قطعات محوری خراسان

                                                      
 .30/11/80، تاریخ ثبت: 13634نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -131
 .26/9/80، تاریخ ثبت: 11700نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -132
 .26/9/80، تاریخ ثبت: 11698نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -133
؛ نامة اداری: بایگانی دانشییکدة مهندسییی  15/11/81، تاریخ ثبت: 12602ة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشییکدة مهندسییی دانشییگاه فردوسییی مشییهد، شییمار -134

 .2/4/81، تاریخ ثبت: 3956دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 
 .28/10/81، تاریخ ثبت: 12364نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -135
 .2/10/81، تاریخ ثبت: 12092مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة - 136
شمارة ثبت:          -137 شهد،  سی م شگاه فردو سی دان شکدة مهند شگاه     4/8/81، تاریخ ثبت: 8650نامة اداری: بایگانی دان سی دان شکدة مهند ؛ نامة اداری: بایگانی دان

، تاریخ 1972نامة اداری: بایگانی دانشییکدة مهندسییی دانشییگاه فردوسییی مشییهد، شییمارة ثبت:    ؛ 27/5/81، تاریخ ثبت: 6032فردوسییی مشییهد، شییمارة ثبت:  

 .17/2/81ثبت:
شمارة ثبت:          -138 شهد،  سی م شگاه فردو سی دان شکدة مهند شگاه     1/8/81، تاریخ ثبت: 8560نامة اداری: بایگانی دان سی دان شکدة مهند ؛ نامة اداری: بایگانی دان

شمارة ثبت:       شهد،  سی م شمارة ثبت:           27/7/81، تاریخ ثبت: 8416فردو شهد،  سی م شگاه فردو سی دان شکدة مهند ، تاریخ ثبت:  1472؛ نامة اداری: بایگانی دان

9/2/81. 
 .8/7/81، تاریخ ثبت: 7562نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -139
 .20/5/81، تاریخ ثبت: 5890فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه -140
؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه    26/4/81، تاریخ ثبت: 4944نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:         -141

، تاریخ ثبت:  5882بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:        ؛ نامة اداری: 19/11/81، تاریخ ثبت: 13302فردوسی مشهد، شمارة ثبت:    

8/6/82. 
 .10/4/81، تاریخ ثبت: 4274نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -142
 .4/4/81خ ثبت: ، تاری4066نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -143
 .21/3/81، تاریخ ثبت: 3446نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -144
 .30/4/81، تاریخ ثبت: 5136نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -145
 .11/2/81، تاریخ ثبت: 1532وسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فرد -146
شمارة ثبت:           -147 شهد،  سی م شگاه فردو سی دان شکدة مهند سة دوم،  ؛ گفت8/2/81، تاریخ ثبت: 740نامة اداری: بایگانی دان وگو با علی حائریان اردکانی، جل

شگاه متالورژی       27/6/95 ستفاده از آزمای شهد عالوه بر ا شرکت متالورژی و پودر م شجویان گروه مواد و        ؛  ساتید و دان سانی، با ا ستفاده از نیروی ان ، به لحاظ ا

 (27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، گفت) متالورژی همکاری دارد
 .20/1/81، تاریخ ثبت: 280نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -148
 .19/12/80، تاریخ ثبت: 15404انی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگ -149
 .3/8/82، تاریخ ثبت: 7944نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -150
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، کارخانة 154خودرو، شرکت تام ایران153، نیروگاه سیکل ترکیبی شریعتی152کارانشرکت الماس، 151شرکت مشهد واشر

، شرکت تولیدی مشهد 158، شرکت رادفرمان157، شرکت تولیدی صنعتی تکالن توس156، شرکت فرمند155الستیکپارت

وس ، مرکز طراحی مهندسی ت161برداری نفت و گاز شرق، شرکت بهره160آورد گسترة شرق، شرکت ره159فورجینگ

، شرکت توزیع نیروی برق 164سازی، شرکت رینگ163کارگاه پاالیشگاه خانگیران-، شرکت تهران جنوب162خودرو

، شرکت مشاور 168گری توحید، شرکت صنایع ریخته167، شرکت مشانیر166، شرکت پروژة زائرسرای معین165خراسان

شرکت چدن ، 172، شرکت راد توس171وی، شرکت پارت ل170، شرکت مشاور طوس آب169تحقیقات خاک مهار آب

، شرکت پویا گستر )تولید کنندة قطعات 175، شرکت سازه خاور174، شرکت مهندسی تحقیقات مهار آب173خراسان

، 179سازه، شرکت اهران178، شرکت سیمان زاوه تربت177، صنایع هیدرولیک ایران176خودرو و سایر صنایع( یبندآب

                                                      
 .5/8/82ثبت:  ، تاریخ8044نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 151
 .26/7/82، تاریخ ثبت: 7702نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 152
 .15/7/82، تاریخ ثبت: 7298نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 153
 .14/7/82، تاریخ ثبت:7230ردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه ف - 154
 .12/7/82، تاریخ ثبت: 7120نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 155
 .5/6/82، تاریخ ثبت: 5872نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 156
 .18/5/82، تاریخ ثبت: 5288بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  نامة اداری: - 157
 .4/5/82، تاریخ ثبت: 4928نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 158
 .1/5/82تاریخ ثبت: ، 4900نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 159
 .27/12/81، تاریخ ثبت: 15140نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 160
 .25/12/81، تاریخ ثبت: 15000نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 161
 .20/11/81، تاریخ ثبت:13342دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی  - 162
 .20/11/81، تاریخ ثبت: 13340نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 163
 .2/8/83، تاریخ ثبت: 8750نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 164
 .29/7/83، تاریخ ثبت: 8680نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 165
 .24/12/83، تاریخ ثبت: 16718نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 166
 .19/11/83، تاریخ ثبت:15229ارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شم - 167
 .17/11/83، تاریخ ثبت: 15097نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 168
 .27/7/83، تاریخ ثبت: 8614نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 169
 .8/7/83، تاریخ ثبت: 7820دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی  - 170
 .22/6/83، تاریخ ثبت: 7092نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 171
 .26/5/83 ، تاریخ ثبت:6282نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 172
 .20/5/83، تاریخ ثبت: 6006نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 173
 .30/9/83، تاریخ ثبت: 11334نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 174
 .15/9/84، تاریخ ثبت: 11143سی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردو - 175
 .14/9/84، تاریخ ثبت: 11041نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 176
 .23/8/84، تاریخ ثبت: 10251نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 177
 .21/8/84، تاریخ ثبت: 10127اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة  - 178
 .11/8/84، تاریخ ثبت: 9807نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 179
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، 183، شرکت بازرگانی ماد182نسازا، شرکت آهنگری پارت181، شرکت توحید خراسان180شرکت چدن فوالد مشهد

، شرکت فورج گستر 187، شرکت حدید اخگر186، شرکت توان فیلتر185، شرکت مهندسی پاورالین184فروشگاه خاور

و متالورژی  یسازع مهماتی، صنا190، کارگاه شرکت ملی ساختمان189، شرکت کیهان صنعت قائم188خراسان

، شرکت صنایع مهام 194شرکت جهدآزما ،193، شرکت فورج گستر سناباد192های هیدرولیک، شرکت سازه191خراسان

، شرکت 198، شرکت جهاد تحقیقات طوس197یپزشک، گروه ارتدنسی دانشکده دندان196، شرکت سیمان شرق195خراسان

، شرکت آذر حدید 201، شرکت تولید برق طوس200سازی طراح، شرکت ماشین199ببر پمپ )تولیدی اویل پمپ(

  . 202خراسان

اد و متالورژی با توجه به سابقة تأسیس و تعداد دانشجویانی که داشته است، از نظر تربیت نیروی انسانی نیز گروه مو

آموختگان این گروه التحصیالن خوبی را تحویل جامعة صنعتی کشور داده است. تنها برای نمونه، یکی از دانشفارغ

 اکنون مدیرعامل شرکت 

 203سازان است.پارت

                                                      
 .2/8/84، تاریخ ثبت: 9385 نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: - 180
 .2/8/84، تاریخ ثبت: 9348نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 181
 .23/7/84، تاریخ ثبت: 8823نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 182
 .23/7/84، تاریخ ثبت: 8822ی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندس - 183
 .19/7/84، تاریخ ثبت: 8691نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 184
 .12/7/84، تاریخ ثبت: 8413نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 185
 .11/7/84، تاریخ ثبت: 8324نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 186
 .27/6/84، تاریخ ثبت: 7582نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  - 187
 .28/6/84، تاریخ ثبت: 7668ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة -188
 .8/6/84، تاریخ ثبت: 6281نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -189
 .8/6/84، تاریخ ثبت: 6279نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -190
 .6/6/84، تاریخ ثبت: 6076دسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهن -191
 .2/6/84، تاریخ ثبت: 5957نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -192
 .2/6/84، تاریخ ثبت: 5949نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -193
 .24/12/84، تاریخ ثبت: 15425مة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نا -194
 .15/12/84، تاریخ ثبت: 14943نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -195
 .14/12/84، تاریخ ثبت: 14850ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة  -196
 .6/12/84، تاریخ ثبت: 14558نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -197
 .1/12/84، تاریخ ثبت: 14315نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -198
 .15/11/84، تاریخ ثبت: 13657دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی  -199
 .5/11/84، تاریخ ثبت: 13200نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -200
 .7/10/84بت: ، تاریخ ث12089نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -201
 .27/4/84، تاریخ ثبت: 4740نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -202
 .17/6/95وگو با احد ضابط، گفت  -203
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ر از موارد ذکر با صنایع و نهادهای موجود در جامعه بسیار فرات )بدون شک ارتباطات گروه مهندسی مواد و متالورژی

اند که هشده است و سایر اعضای محترم هیأت علمی این گروه نیز دستاوردهای در خور ذکری در این زمینه داشت

لی و به د تکمیها یاد نشده است. امید است در فراینمتأسفانه به دلیل عدم مصاحبه با ایشان در این نوشتار از آن

 گردد(. های آن، رفته رفته جامع و کاملای که برای این تاریخچه در نظر گرفته خواهد شد، گزارشروزرسانی

 

 هاها و ارگانگروه صنایع و ارتباط با صنعت، سازمان -4-11

 هایهای خدماتی و صنعتی با گروه صنایع زمینهبا توجه به ماهیت رشتة مهندسی صنایع، کلیة مؤسسات و سازمان

نشانی مشهد با های تابع شهرداری از جمله سازمان مدیریت پسماند و سازمان آتشاند. سازمانهمکاری و تعامل داشته

ای خراسان، شرکت آب و فاضالب مشهد و همچنین شرکت گاز اند. شرکت برق منطقهگروه صنایع قراردادهایی داشته

سازی مثل های قطعهصنایع وابسته به خودرو از جمله کارخانهاند. در حوزة صنعت، نیز با این گروه در تعامل بوده

های تأمین قطعات کالً شرکت 204الستیک و توکالن توس با این گروهدر ارتباط بودند.سازی توس، گروه پارتمجموعه

-همکاریشان حذف یا کسر نشده بود ها دچار رکود نشده بودند و بودجة پژوهشیخودرو، آن زمان که هنوز این کارخانه

سایر صنایع همچون صنعت سیمان و صنایع مواد غذایی نیز با گروه صنایع در  205های خوبی با گروه صنایع داشتند.

ها و یا پذیرش کارآموز های تولید مواد غذایی یا شرکت سیمان شرق در زمینة انجام پروژهویژه شرکتاند. بهارتباط بوده

 206اند.تعامالت خوبی با گروه صنایع داشته

حمیده رضوی عضو کمیسیون سازمان مدیریت پسماند در شهرداری مشهد  از اعضای هیأت علمی گروه صنایع، دکتر

باشند. برخی دیگر از برداری قطار شهری مشهد میهستند. همچنین ایشان نمایندة علمی دانشگاه در شرکت بهره

صورت کت آب و فاضالب و شرکت گاز و غیره بهها مثل شرها و شرکتاعضای هیأت علمی این گروه در سایر سازمان

  207ها هستند.های نزدیکی دارند و حتی نمایندة دانشگاه در این سازمانفردی همکاری

های دانشکدة مهندسی بوده است. صورت مشترک با سایر گروهها و صنعت بههای گروه صنایع با سازمانبرخی از پروژه

که مشترکاً با گروه عمران انجام شده است. همچنین پروژة ساخت خودروهای برقی  ای با سازمان پسمانداز جمله پروژه

های مختلف دانشکده به انجام رسیده است؛ صورت مشترک با گروهو هیدرولیکی برای شرکت در مسابقات به

نایع، مکانیک، های صوچهار نفر از رشتهصورت مشترک، حدود بیستمثال در ساخت خودروی برقی آپادانا بهعنوانبه

برق و مواد و متالورژی مشارکت داشتند که تحت سرپرستی دکتر حمیده رضوی از گروه صنایع برای مسابقات کشوری 

های صنایع، برق و مکانیک ساخته شد. همچنین ساخت خودرو هیدرولیکی بارثاوا با مشارکت اساتید و دانشجویان گروه

 208مقام آورد. ساخته شد و در بخش طراحی مفهومی در کشور

هایی بین گروه صنایع و این صنعت بوده است. از جمله پژوهشکدة صنایع دریایی در حوزة صنایع دفاعی نیز همکاری 

نامة هایی با گروه صنایع داشته است، حتی در یکی از تعامالت، پایانکند، پروژههای نظامی پژوهش مینو که در حوزه

                                                      
 .23/6/95وگو با حمیده رضوی، گفت -204

 .23/6/95وگو با آقای محمد رنجبر، گفت -205

 .23/6/95وگو با حمیده رضوی، گفت -206
 .23/6/95وگو با حمیده رضوی، گفت -207

 .23/6/95وگو با حمیده رضوی، گفت -208
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ای برای کنندههای پژوهشی این پژوهشکده انجام شده است که پروژة راضیرة حوزهیکی از دانشجویان گروه صنایع دربا

 209پژوهشکده و گروه صنایع بوده است.

عنوان های روابط گروه صنایع با صنعت، انجام خدمات آزمایشگاهی است. آزمایشگاهِ مجهز این گروه بهاز دیگر زمینه

گیری و آموزشی است و همواره در استاندارد گرفته و آزمایشگاه اندازهاولین آزمایشگاهی است که در دانشگاه تأییدیه 

  210ها به صنایع، خدمات ارائه کرده است.این زمینه

کر شده است ذ)بدون شک ارتباطات گروه مهندسی صنایع با صنعت و نهادهای موجود در جامعه بسیار فراتر از موارد 

تأسفانه به ماند که دستاوردهای در خور ذکری در این زمینه داشتهو سایر اعضای محترم هیأت علمی این گروه نیز 

ای که ه روزرسانییاد نشده است. امید است در فرایند تکمیلی و ب هاآندلیل عدم مصاحبه با ایشان در این نوشتار از 

 های آن، رفته رفته جامع و کامل گردد(.برای این تاریخچه در نظر گرفته خواهد شد، گزارش

 

ها با مات دانشکدة مهندسی به دانشگاه فردوسی مشهد و تعامل آنخد4 -4-12

 یکدیگر

عنوان مرکزی ای که در خود جای داده است به دانشگاه فردوسی مشهد بهدانشکدة مهندسی با توجه به متخصصین فنی

رویکرد به دانشکدة رود ارائة خدمات داشته و هر جا نیازی برای دانشگاه احساس شده که خود جزئی از آن به شمار می

ها در ها بوده است. همچنان که بعد از بازگشایی دانشگاههای فنی جزو اولویتعنوان متخصصین و تکنسینمهندسی به

های ساختمانی و تأسیساتی طرح عمران دانشگاه در اراضی پردیس، از متخصصین برای اجرای پروژه 1362سال 

رسانی، برق، گاز و فاضالب( دارای آب) شهرسازی، ساختمان و تأسیسات های معماری،دانشکدة مهندسی که در زمینه

 211ای که در آن رابطه ترتیب داده شده شرکت کنند.اند تقاضا شده در جلسهتجربه بوده

های بعد از بازگشایی دانشگاه، امکانات دانشگاه نیز به کمک دانشکدة این تعامل البته دو سویه بوده است و از همان سال

دسی آمده است. از جمله یکی از اسناد بایگانی شدة دانشکدة مهندسی از همکاری تکنسین و مسئول تعمیرگاه مهن

جهت کمک در امر آموزش دانشجویان دانشکده در خارج از  1363های دانشگاه با دانشکدة مهندسی در سال اتومبیل

 212ساعت اداری سخن گفته است.

های بدنسازی خود نیاز به چهار دستگاه تست ورزشی داشته ی تجهیز آزمایشگاهبرا 1378بدنی در سال دانشکدة تربیت

و از دانشکدة مهندسی نیز مهندس میمندی  213است که برای طراحی و ساخت آن به دانشکدة مهندسی روی آورده

   214ها اعالم داشته است.نژاد آمادگی خود را جهت ساخت این دستگاه

                                                      
 .23/6/95وگو با محمد رنجبر، گفت -209
 .20/6/95وگو با محمدعلی پیرایش، گفت -210

 .21/3/62، تاریخ ثبت:1215نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -211

 .22/3/63، تاریخ ثبت: 1718بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری:  -212

 .18/11/78، تاریخ ثبت: 15280نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -213
 .25/12/78تاریخ ثبت: ، 15280نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -214
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اند؛ از جمله در تعامل مهندسی در صورت نیاز در خدمت دانشگاه فردوسی مشهد بودههای دانشکدة همچنین آزمایشگاه

آزمایشگاه تراکم خاک دانشکدة مهندسی اقدام به انجام  1380ها و تأسیسات دانشگاه در سال با ادارة ساختمان

 215های مختلف دانشگاه کرده است.های تراکم بر روی پارکینگآزمایش

از جمله به  انشکدة مهندسی گروه کامپیوتر خدمات قابل توجهی به دانشگاه ارائه داده است؛های آموزشی داز گروه

 ها و خرید دستگاه اِی دی اس الکمک گروه کامپیوتر روی سرورهای دانشگاه لینوکس نصب شد و با تنظیم کابل

(ADSLدانشکده ،)ود انجام شد و به کمک کارمندان نوری مالتی م ها دارای اینترنت شدند. همچنین مقدمات شبکه فیبر

نوری اتصال  نوری دانشکدة مهندسی نصب شد و همه نقاط دانشگاه به این شبکه فیبر دانشکدة مهندسی شبکه فیبر

  216سیم وصل گردید.یافت و دانشکده دامپزشکی که خارج از شهر واقع بود نیز به کمک شبکه بی

گذراندند، زیر نظر اعضای هیأت های درسی خود را میر که پروژهبه کمک دانشجویان کارشناسی ارشد گروه کامپیوت

بدنی های مبتنی بر وب در دانشگاه برداشته شد، انتخاب واحد درس تربیتها در راه سیستمعلمی این گروه، اولین قدم

تدریج د. بههای طوالنی جهت انتخاب واحد بوپذیر شد و این اولین گام برای از میان برداشتن صفتحت وب امکان

اندازی شد. از طریق وایرلس اینترنت اولین نسخة سیستمی انتخاب واحد تحت وب کشور در دانشگاه فردوسی مشهد راه

ای تغذیه در دانشگاه فردوسی مشهد های مکانیزه رایانههای دانشجویان کشیده شد. یکی از اولین سیستمبه خوابگاه

جویی وقت با این سیستم کنترل تغذیه، روزانه حدود دو هزار پرس غذا صرفه اندازی شد که بنا به گفتة مسئولینراه

پذیر شد. برای اولین بار در کشور در دانشگاه فردوسی مشهد امکان انتخاب خوابگاه از طریق سیستم الکترونیک امکان

ترونیک برگزار کرد. در صورت الکشد و دانشگاه فردوسی مشهد اولین بار انتخابات نظام صنفی و انجمن علمی را به

ریزی آموزش از راه دور( در دانشگاه فردوسی مشهد پایه) های اخیر نیز به کمک گروه کامپیوتر آموزش الکترونیکسال

  217شده است.

افزار آموزش و سایت دانشگاه بوده از دستاوردهای مهم گروه کامپیوتر برای دانشگاه فردوسی مشهد طراحی و ایجاد نرم

-و یکی از دانش -دکتر کاهانی و دکتر رضایی -های پیش به کمک اعضای هیأت علمی این گروهدههاست که در 

پردازان، بوده است. بر این نویسی تبحر داشته با همکاری دکتر نجفی از شرکت دادهکه در برنامه 218آموختگان گروه

های ها جامع و یکپارچه گردید و بخشسیستمتدریج اساس ابتدا سایت اولیة خوبی برای دانشگاه طراحی و ایجاد شد. به

مختلف از جمله بخش کارگزینی، امور مالی و امور دانشجویی و غیره به این سیستم وصل شد و سیستمی ایجاد گردید 

افزاری دانشگاه فردوسی ها تقاضا برای سیستم نرمای که از سایر دانشگاهگونهکه در کشور همانند آن و جود نداشت. به

ها صورت رایگان در اختیار دانشگاهافزار را همراه با سورس آن بهبه وجود آمد و دانشگاه به این نتیجه رسید که نرم مشهد

 219قرار دهد.

                                                      
 .24/9/1380، تاریخ ثبت: 11656نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -215

 .1/8/95جلسة سوم،  وگو با محسن کاهانی،گفت -216
 1/8/95وگو با محسن کاهانی، جلسة سوم، گفت - 217
 افروزآقای دل - 218

شگاه فردوسی مشهد را برای خود نصب کرد و تا کنون بیش از          1/8/95وگو با محسن کاهانی،  گفت -219 شگاه بود که نرم افزار دان شگاه کاشان اولین دان ؛ دان

 دهند.پنجاه دانشگاه کشور این نرم افزار را مورد استفاده قرار می
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های کشور نویسی سرآمد دانشگاهبر اساس این اقدامات است که مرکز کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد در زمینة برنامه

  220های ایران است.دانشگاه افزار به سایرو صادرکنندة نرم

که این گروه برای دانشگاه نیز برای گروه کامپیوتر دانشکدة مهندسی امکاناتی را فراهم کرده است؛ از جمله هنگامی

مهندسی ساختمان برگزار کرد، امکانات کامپیوتری و فضای دانشکده اولین بار در کشور انتخابات الکترونیکی برای نظام

  221اختیار گروه کامپیوتر برای انجام این پروژه قرار گرفت.علوم دانشگاه در 

 

 

 

 

                                                      
 .18/7/95وگو با محمدتقی حامدموسویان، گفت -220

 .1/8/95وگو با محسن کاهانی، گفت -221
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 کشور با در نظر گرفتن سیر تحول جهانی،های از نظر روند کلی آموزش و پژوهش در دانشکدة مهندسی و کالً دانشگاه

رسد نسل اول فقط به آموزش تمرکز داشته است و نسل دوم پژوهش را جزو محورهای اصلی کارهای علمی به نظر می

قرار داده است و امید است همانند الگوی جهانی، دانشکدة مهندسی و کالً دانشگاه فردوسی مشهد در ادامه، سومین 

 1ینی را سرلوحة خود قرار دهد.مرحله یعنی کارآفر

ویژه دانشکدة مهندسی بنابراین دانشگاه و به شود؛پر می "دانشگاهِ کارآفرین"در واقع حلقة مفقودة بین علم و صنعت با 

التحصیالن آن خودشان بتوانند ایجاد شغل و کار کنند. برای این منظور بایست به سمتی پیش برود که فارغمی

بایست توسط دانشکده، رو میای باشد که دانشجو تقویت شده و مولّد بار آید. ازاینگونهرسی باید بههای دریزیبرنامه

 2سازی شود.بنیان تأسیس شده و محصوالت آن تجاریمراکز دانش

ش ویژه در میان اساتید، در گذشته بیشتر مبحث آموزش مدنظر بوده است و از چندی پیبنابراین در دانشکدة مهندسی، به

  3تاکنون تمرکز بیشتر بر روی پژوهش و ارائة مقاالت بوده است.

 

 آموزش -5-1

 الگوی نظام آموزشی -5-1-1

گذاری شده است. این الگوبرداری در نظام سیستم آموزشی دانشکدة مهندسی بر اساس الگوی نظام آموزشی امریکا پایه

های ها در دانشکدهبوده است. بر این اساس درسهای علوم و مهندسی از نیم قرن پیش ویژه در دانشکدهآموزش ایران به

های های درسدرصد سرفصل 80-90طورکلی های مهندسی امریکاست و بهمهندسی کشور بسیار شبیه به درس

                                                      
 .9/8/95وگو با محمود پسندیده فرد، جلسة دوم، ؛ گفت1/8/95وگو با محمدرضا مه پیکر، فتگ -1

 .12/7/95وگو با محمدحسن نشاطی، گفت -2

 .15/1/97وگو با حبیب رجبی مشهدی، جلسة اول، ؛ گفت19/7/95وگو با محمدحسین یغمایی مقدم، گفت -3
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های اندکی هم که در دروس و نظام تفاوت 4های امریکاست.های مهندسی دانشگاههای رشتهمهندسی ایران، سرفصل

 5تر دروس فنی در امریکاست.شود به دلیل امکانات صنعتی و ماهیت کاربردییآموزشی دو کشور دیده م
 

 مواد درسی -5-1-2

های زیر نظر وزارت علوم به لحاظ مواد آموزشی تابع مقررات این ها و دانشگاهدانشکدة مهندسی مانند تمام دانشکده

ویژه امریکاست. بر این اساس های غربی بهدانشگاهباشد. ظاهراً تعداد واحدهای درسی نیز بر اساس الگوی وزارتخانه می

های واحد بوده است. پس از انقالب فرهنگی بر اساس سیاست 140از ابتدا تعداد واحدهای درسی برای دورة کارشناسی 

ها واحد و در برخی گروه 160ها به ای که اعمال شد تعداد واحدهای دورة کارشناسی زیاد شد، در برخی گروهآموزشی

واحد هم رسید. این امر سیستم  200ها به حدود واحد رسید؛ حتی به گفتة برخی تعداد واحدها در برخی گروه 180به 

این افزایش واحدها  6ها از جمله دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد دچار اختالل کرد.آموزش را در دانشکده

هایی که به دنبال افزایش واحدها ایجاد مثال یکی از درسعنوانهم در دروس تخصصی بود و هم در دروس عمومی؛ به

ازاینکه شده بود درس فلسفة علم بود که در دانشکدة مهندسی برای تدریس آن مدرّس متخصص وجود نداشت. پس

ریزی درسی تدریج شورای عالی انقالب فرهنگی و ستاد برنامهگذاری ناموفق بوده است بهمشخص شد این سیاست

ساله تعداد واحدهای دورة کارشناسی به همان  5-6شروع کردند به کاهش واحدهای درسی و طی یک پروسة  وزارتخانه

  7واحد گذشته رسید. 140

ای را در اواسط امهنوانفعاالت که به دنبال انقالب فرهنگی در مواد درسی به وجود آمد، وزارتخانه آئینپس از این فعل

های مختلف ها مشخص شده بود و گروهکرد که بر اساس آن واحدهای درسی و سرفصلها ابالغ دهة هفتاد به دانشکده

 نامه چارت درسی خود را ارائه دهند.دانشکدة مهندسی موظف بودند طبق همان آئین

است هایی که دارای هیأت ممیزه هستند، این اجازه را داده حال از اواخر دهة هفتاد بدین سو وزارتخانه به دانشگاهبااین 

های های مختلف دانشکدة مهندسی، با مطالعه و بررسی دانشگاهرو در گروهکه برنامة درسی خود را بازنگری نمایند. ازاین

های درسی بازنگری انجام شد و به دنبال آن برخی کار کشور در برنامه مطرح دنیا و با توجه به نیازها و شرایط بازار

ید و تعدادی درس جدید ایجاد گردید و به تصویب دانشگاه رسید. پس از این دروس حذف شد، برخی در هم ادغام گرد

های های جدید ارائه شد، اما گروههای اخیر از سوی وزارتخانه نیز چارت درسی و سرفصلاقدامات هرچند در سال

  8خود استفاده کنند.عنوان دانشگاه مادر، این اختیار را داشتند که از چارت درسی آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد به

                                                      
ضا توکلی زاده،  گفت -4 ضوی،    گفت، 23/5/95وگو با محمدر ضا مدرس ر وگو با ؛ گفت9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو با، گفت13/6/95وگو با محمدر

 .26/5/95محمدرضا قانع، 

 27/5/95وگو با شهناز دانش، گفت -5

سة دوم،    ؛ گفت29/2/95وگو با خلیل مافی نژاد، گفت -6 سندیده فرد، جل شور ا 9/8/95وگو با محمود پ نقالبی آن دوران و تب و تابی که ؛ این امر با توجه به 

 برای کسب دانش به منظور پیشرفت کشور ایجاد شده بود با هدف خدمت به نظام آموزشی صورت گرفت.

 29/2/95وگو با خلیل مافی نژاد، ؛ گفت20/4/95محمدرضا یوسف ثانی،  وگو باگفت -7

؛  26/6/95وگو با محمد مولوی، ؛ گفت23/6/95وگو با محمد رنجبر، ؛ گفت27/5/95وگو با شیییهناز دانش، ؛ گفت23/6/95وگو با حمیده رضیییوی، گفت -8

 .8/6/95وگو با محمود فغفور مغربی، گفت



 آموزش و پژوهش -5

 93 

بایست تا حدودی مباحث حال با توجه به این که دانشجویان برای شرکت در کنکور و تحصیل در مقاطع باالتر میبااین

درصد از آئین نامة  20های مادر هم در حدود معموالً دانشگاه 9ای را دنبال کنند؛درسی مبتنی بر سیستم یکپارچه

  10.کننددرسی وزارتخانه عدول می

های علمی روز، با افزایش اختیارات دانشگاه های جدید و متناسب با پیشرفتالزم به توضیح است که ایجاد برخی درس

برای تغییر و تحول در مواد درسی، حاصل تحصیل برخی از اساتید دانشکده در کشورهای غربی در مقاطع باالتر و یا 

 11است.فرصت مطالعاتی این اساتید در این کشورها بوده 
 

 تدریس و تکنولوژی آموزش -5-1-3

تدریس در دانشکدة مهندسی در طول دورانی که این دانشکده سپری کرده است به وسیلة اساتیدی با مدارک مختلف 

شده است. دریس انجام میالتصورت قراردادی، پیمانی، رسمی آزمایشی و رسمی و گاهی نیز توسط نیروهای حقبه

در مواقعی هم که دانشکده با کمبود استاد  12دکتری و کارشناسی ارشد بوده است. مدارک اعضای هیأت علمی عموماً

جالب توجه اینکه گاهی   13شده است.مواجه بوده است حتی از اساتیدی با مدرک کارشناسی )لیسانس( نیز استفاده می

  14اند.های آموزشی نیز دارای مدرک کارشناسی بودهمدیران گروه

وشش نفر از کارشناسان رسمی ایگانی شدة دانشکده، گویای این موضوع است که تعداد بیستهمچنین یکی از اسناد ب

در امر تدریس دروس نظری  10/83 /22تا  1382اند، از سال و پیمانی دانشکدة مهندسی که عضو هیأت علمی نبوده

 15شود.دیپلم و دیپلم نیز دیده میقلیسانس، لیسانس، فواند. در بین آنان افرادی با مدارک فوقیا عملی فعالیت داشته

اند افرادی که با مدرک دکتری یا کارشناسی ارشد مشمول خدمت وظیفة عمومی بوده–در برخی موارد از نیروهای امریه 

 16شده است.عنوان مدرس امریه و یا سرباز پیمانی عضو هیأت علمی استفاده میبه –

های تهران، شیراز، های معتبر کشور عموماً از دانشگاهاساتید دانشگاه به غیرازاین مدرسین، هرگاه نیاز بوده است از

ایرانی و مسیحی بوده  از اساتید مشهور دانشگاه تهران که غیر 17کردند.صورت پروازی استفاده میاصفهان و غیره به

                                                      
 .8/6/95وگو با محمود فغفور مغربی، گفت -9

 .8/6/95وگو با محمود فغفور مغربی، ؛ گفت24/7/95وگو با بابک امین شهیدی، گفت -10

 .12/10/97زدی، جلسة دوم، وگو با حسین طباطبایی یگفت -11

 .14/6/95وگو با محمد رضایی پژند، گفت -12

 .7/7/95وگو با محمدباقر آیانی، ؛ گفت14/6/95وگو با محمد رضایی پژند، ؛ گفت25/5/95وگو با محمدحسین بلوری بزاز، گفت -13

 .14/6/95وگو با محمد رضایی پژند، گفت -14
 .22/10/83، تاریخ ثبت: 11956مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة  -15

؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه  21/12/78، تاریخ ثبت: 15798نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -16

، تاریخ ثبت:  108نامة اداری: بایگانی دانشییکدة مهندسییی دانشییگاه فردوسییی مشییهد، شییمارة ثبت:  ؛4/7/83، تاریخ ثبت: 7550فردوسییی مشییهد، شییمارة ثبت: 

 .  13/4/84، تاریخ ثبت: 4138؛ نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 25/2/84

؛  22/1/96وگو با حسیییین طباطبایی یزدی، جلسیییة اول،      گفت  .7/7/95وگو با محمدباقر آیانی،     ؛ گفت 21/6/95حمید اختراعی طوسیییی،   وگو با گفت  -17

یعنی هنگامی که استاد حاضر نبود برای تدریس به    ؛ جالب این که این امر به صورت برعکس هم اتفاق افتاده است؛  24/7/95وگو با بابک امین شهیدی،  گفت

کرد و به رفتند و استاد دانشگاه تهران صبح و بعداز،هر برای ایشان تدریس می    تهران می آخر هفته از مشهد به  مشهد بیاید، دانشجویان دانشکده مهندسی مشهد     

 (.7/7/95وگو با محمدباقر آیانی، گفت) گشتندمشهد بازمی
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و  "کنترل"برق، دروس  عنوان استاد مدعو در دانشکدة مهندسی مشهد در گروهاند که بهاست، دکتر لوکس را نام برده

دهی زندگی علمی دانشجویان کرده و به دلیل معلومات باال و تأثیر علمی عمیق در جهترا تدریس می "هوش مصنوعی"

گونه وابستگی همچنین گفته شده در تدریس برخی دروس از افراد شاغل در صنعت، بدون هیچ 18بسیار مؤثر بوده است.

  19ده است.شاداری به دانشگاه، استفاده می

کرده است، های دیگر برای تدریس استفاده میطور که دانشکدة مهندسی مشهد به هنگام نیاز از اساتید دانشگاههمان

های دیگر برای تدریس به استاد نیاز داشتند از اساتید این دانشکده های مهندسی دانشگاهبه همان ترتیب چنانچه گروه

مثال در یک بازة زمانی دانشگاه سیستان و بلوچستان طی قراردادی که با عنوانشده است؛ بهبرای تدریس استفاده می

بنابراین  کرده است؛دانشگاه فردوسی مشهد داشته است از اساتید دانشکدة مهندسی مشهد در امر تدریس استفاده می

ر دانشگاه سیستان و بایست هر دو هفته یک بار داعضای هیأت علمی دانشکدة مهندسی بر پایة این قرارداد، می

 20پرداختند.یافتند و به تدریس میبلوچستان حضور می

های دیگر ها از اساتید گروهای آنرشتههای آموزشی دانشکده نیز برای تعدادی از دروس به دلیل ماهیت بینبرخی گروه

در گروه مهندسی شیمی از  مثال رشتة بیوتکنولوژیعنوانکردند؛ بههای دیگر استفاده میدانشکده و حتی دانشکده

اند. به کردههای شیمی، بیوشیمی، بیولوژی و حتی اساتید گروه برق برای تدریس دروس آن استفاده میاساتید گروه

های دیگر های دیگر دانشکده و حتی دانشکدهشده از همفکری و امکانات گروههایی که تعریف میغیر از آن در پروژه

ها اساتید ها و دانشکدهعنوان اساتید داور از سایر گروهها مخصوصاً بهنامهویژه در انجام پایانبهشده است. هم استفاده می

 21مدعو حضور داشتند.

جهت ارائة یکسری دروس  -دکتر تولیت -گفته شده در گروه برق حتی با یکی از اساتید ایرانی دانشگاه تگزاس امریکا

 22جوی دانشکدة مهندسی، قراردادی منعقد شده و به انجام رسیده است.و برعهده گرفتن پایان نامة تعدادی دانش

های خارجی وجود دارد و از اساتید آنجا ویژه در مقطع دکتری ارتباطات محدودی با اساتید دانشگاهطورکلی، بهبه

 23شود.عنوان استاد مشاور یا استاد داور استفاده میبه

حال، در بااین 24های سنتی به مدرن به کندی پیش رفته است؛از شیوه از نظر تکنولوژی آموزش، هر چند روند گذر

های قابل توجهی داشته است. اگر در روزگاران های تدریس و تکنولوژی آموزش، دانشکدة مهندسی پیشرفتزمینة شیوه

ل معادله و رفت و از طریق آن بیشتر رابطه و حطور سنتی سیستم گچ و تخته تنها روش آموزش به شمار میپیش به

های های کامپیوتری همچون فایلهای ویدئو پروژکتور و سیستمغیره در آموزش مهندسی وجود داشت؛ اکنون تکنولوژی

                                                      
 .15/1/97وگو با حبیب رجبی مشهدی، جلسة اول، گفت -18

 21/6/95حمید اختراعی طوسی،  وگو باگفت -19

 .25/2/97وگو با محمدحسن مدیرشانه چی، گفت .4/7/95جلسة دوم،  وگو با محمدباقر شریفی،گفت -20

 1/8/95وگو با رضا قشالقی، جلسة اول، گفت -21

 18/7/95وگو با جواد ساده، گفت -22

 .8/6/95وگو با محمود فغفور مغربی، گفت -23

 .12/7/95وگو با محسن کهرم، جلسة اول، گفت -24
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های دانلود شده به کمک اساتید دانشکده آمده ای به اضافة انیمیشن، لکچرویدئو و فیلمافزارهای رایانهپاورپوینت و نرم

 26گیرند.عنوان یک وسیلة ارتباط درسی بهره میحتی برخی از اساتید از فضای مجازی نیز به 25است.

های اخیر سیستم آموزش از راه دور برقرار شده و برخی دروس به سمت الکترونیکی در این دانشکده همچنین در سال

عنوان آموزش از راه دور امکان اندازی شده است که تحت بنابراین مرکزی در دانشکده راه شدن پیش رفته است؛

های درس اساتید برخی از کالس 27های غیر حضوری را عموماً برای مقاطع تحصیالت تکمیلی فراهم کرده است.کالس

های مجازی دانشکده آن را برای دانشجویان صورت ضبط شده در مرکزی آرشیو شده است و واحد کالسدانشکده نیز به

 28کند.ارائه می

 نیز توسط برخی اساتید دانشکده بکار گرفته شده است. 29روش آموزش معکوس 97تدریس نیز از سال  در باب روش

های آنالین برگزار های آموزشی کنفرانسالزم به ذکر است که با پیشرفت تکنولوژی در دانشکده، در برخی گروه

کند و داوران از داخل سیستم استفاده میبسا دانشکده برای جلسات دفاع نیز از این و با این تکنولوژی، چه 30شودمی

کنند. این امر در کاهش هزینه و در جلسات شرکت و داوری می "ویدئو کنفرانس"و حتی خارج از کشور از طریق 

 31بودجة دانشکده بسیار تأثیرگذار است.

 

 پژوهش -5-2

 نظام پژوهش -5-2-1

وجود داشت، به لحاظ پژوهش نیز در هایی بین دروس مهندسی ایران و امریکا همچنان که در نظام آموزش شباهت

های کاربردی انجام های نظری و هم پژوهشهای مهندسی کشور امریکا هم پژوهشدانشکدة مهندسی همانند آکادمی

های کاربردی است و دلیل آن هم به صنعت های نظری در ایران بسیار بیشتر از پژوهشحال پژوهششود. بااینمی

بنابراین هرچند به لحاظ دانش مهندسی  گردد؛دار امریکا برمیهای قوی و سرمایهشرکت کشور و تفاوت آن با صنعت و

و استعداد فراگیری این دانش، دانشجویان دانشکدة مهندسی در جایگاه باالیی قرار دارند اما به لحاظ کارایی، عملکرد 

یکی از دالیل، فقر صنعت در کشور است که دانشجویان  32مناسبی همچون کشورهای پیشرفته از جمله امریکا ندارند.

تکنولوژی آن در کشور وجود ندارد. موضوعات  کنند که هنوزدانشکدة مهندسی عموماً بر روی موضوعاتی پژوهش می

توان آن را در کشور پیاده کرد نیز آنچنان جذابیتی برای دانشجویان دانشکدة مهندسی ندارد؛ کاربردی هم که می

داند مثال چنانچه به دانشجویی پیشنهاد شود دربارة سیستم دیوار آجری پژوهش کند، آن را در شأن خود نمیوانعنبه

                                                      
 .12/7/95وگو با محمدحسن نشاطی، ؛ گفت11/8/95وگو با محمد مقیمان، ؛ گفت19/7/95 وگو با محمدحسین یغمایی مقدم،گفت -25

 .7/7/95وگو با مجید معاونیان، گفت -26

 .9/7/95وگو با محسن قاضی خانی، ؛ گفت12/7/95وگو با محمدحسن نشاطی، گفت -27

 .9/7/95وگو با محسن قاضی خانی، گفت -28

29 Flipped Classroom 

 .19/7/95با محمدحسین یغمایی مقدم،  وگوگفت -30

 .12/7/95وگو با محمدحسن نشاطی، گفت -31

 14/6/95وگو با محمد رضایی پژند، گفت -32
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گونه های نظری انجام دهد که پایة آن بر مبنای ضرب و تقسیم و مسائل ریاضی است. ایندهد پژوهشو ترجیح می

نند همة دانشجویان این رشته در کشورهای جهان است که دانشجویان دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد هما

 33دهند.های کاربردی تمایل نشان میسوم، به دنبال تحقیقات نظری هستند و کمتر به پژوهش

های نظری شده است سیستم ارتقاء اساتید در کشور است. این موضوع یکی دیگر از دالیلی که باعث رویکرد به پژوهش

بایست هرسال میزان معینی از مقاالت در طراز تعیین شده ارائه دهند منجر به لمی میکه اساتید برای ارتقاء رتبة ع

چراکه مقاالت علمی و پژوهشی بر اساس تحقیقات کاربردی  34های نظری شده است؛پدیدة رویکرد افراطی به پژوهش

تحقیقات کاربردی به  تر ازضمن اینکه پژوهش و نوشتن مقاالت نظری راحت 35شود.بسیار سخت و دشوار تولید می

شود و فرد با کار کردن در اتاق های عملی دارد و روی کاغذ انجام میهای نظری کمتر جنبهرسد. پژوهشانجام می

طور تجربی فعالیت کند و هم ها بهها و کارگاهرسد و نیازی نیست هم در آزمایشگاهکارش و پای کامپیوتر به مقصود می

 36های ریاضی باشد.پیوتر، سرگرم معادالت و رابطهبر روی کاغذ و دستگاه کام

 ( با اعتبار کیو وانJCR) ( یا مقاالت جِی سی آرISIبنابراین دانشکدة مهندسی به لحاظ تولید مقاالت آی اس آی )

(1Qدر جایگاه خوبی قرار دارد. از جمله گروه آموزشی مواد و متالورژی به لحاظ کمیت تولید مقاالت زبانزد است )37 

در گروه عمران  38مچنین گروه مهندسی شیمی با تولید تعداد باالی مقاالت، سابقة کسب مقام سوم در کشور را دارد.ه

شود و این امر جایگاه دانشکده را در منطقة شود در مجالت معروف و معتبر دنیا چاپ مینیز مقاالتی که تولید می

  39خاورمیانه در سطح باالیی قرار داده است.

های مقاالتی با جنبه 40های نظری بوده است.این به این معنی نیست که مقاالت دانشکدة مهندسی صرفاً در زمینهالبته 

مثال تحقیقاتی که گروه عمران عنوانای دارد؛ بهالعادهکاربردی نیز تولید شده است که به لحاظ طراز علمی جایگاه فوق

انجام داده است، بازدهی آن از فرمول  "العاده مانند زلزله و غیرههای فوقلغزش میلگردها در داخل بتن بر اثر بار"دربارة 

های دانشجویی بوده است که هم نامههمچنین پایان 41( امریکا هم بهتر است.ACI) موجود در آئین نامة اِی سی آی

سازی رشد تَرَک شبیهجنبة کاربردی قوی داشته و هم یک نوآوری علمی ویژه محسوب شده است. از جمله در زمینة 

صورت دو خوبی یک مسیر تَرَکی را بهنامة خوبی در گروه مکانیک نوشته شده است که بهدر رفتار کریستالی ماده پایان

                                                      
 .5/8/92وگو با حسن حاجی کا،می، گفت -33

وگو با محمود پسندیده   گفت؛ 17/6/95وگو با احد ضابط،  ؛ گفت12/7/95وگو با محسن کهرم، جلسة اول،   ؛ گفت23/6/95وگو با حمیده رضوی،  گفت -34

 .14/6/95وگو با میرمجتبی میرصالحی، ؛ گفت9/8/95فرد، جلسة دوم، 

 .  23/6/95وگو با حمیده رضوی، گفت -35
وگو با محمدباقر  ؛ گفت5/8/92وگو با حسن حاجی کا،می، ؛ گفت1/6/95وگو با محمد حسن جوارشکیان، ؛ گفت23/6/95وگو با حمیده رضوی، گفت -36

 .4/7/95ی، جلسة دوم، شریف

 .22/8/95وگو با محمدهادی مؤید، گفت -37
 .18/7/95وگو با محمدتقی حامدموسویان، ؛ گفت8/8/95وگو با رضا قشالقی، جلسة دوم، ؛ گفت17/8/95وگو با محمود اخوان مهدوی، گفت -38

 .9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت -39
 .31/6/95وگو با یونس نیازی، ؛ گفت17/6/95وگو با احد ضابط، ؛ گفت9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت -40

 .9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت -41
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حال این موارد اندک است و در حدی نیست که بتوان گفت مشکالت کشور را در بااین 42سازی کرده است.بُعدی شبیه

 43کند.حد گسترده حل می

کنند بر اساس مطالعه و تحقیقاتی عنوان فرصت مطالعاتی به خارج از کشور سفر میخی موارد اساتید دانشکده که بهدر بر

گیرند کنند و پس از بازگشت موضوع را همچنان پی میای را تعریف میاند، پروژهکه با استفاده از این فرصت انجام داده

دارند همچنان با حفظ ارتباط با آن کشور خارجی، پروژه را به انجام  ویژه در ایام تابستان که فراغت بیشتریو به

 44رسانند.می

کند که ها عمدتاً در مسیری حرکت نمیها در دانشکدة مهندسی و اینکه این پژوهشبحث کاربردی نبودن پژوهش

نظام تشویقی دانشگاه طور که اشاره شد به مکانیزم ارتقا و بتواند مشکالت صنعت را حل کند. یک سوی قضیه همان

که صنعت مسیر منطقی خود را پی نگیرد و گردد. تا وقتیاما از سوی دیگر به خود صنعت نیز باز می 45گردد،برمی

های دانشگاه نیز به سمت کاربردی شدن و متناسب با روابطش با دانشگاه بر اساس عرضه و تقاضا نباشد، پژوهش

انی که در صنعت کشور رقابت به وجود نیاید و کارخانه جات خود را در تا زم 46نیازهای صنعت پیش نخواهد رفت.

های نوین های دیگر نبینند نیاز به ارتقای کیفیت محصول و رویکرد به پژوهشرقابتی تنگاتنگ با محصوالت کارخانه

آزمایشگاهی دانشگاه هرچند نبود امکانات کافی  47دانشگاهی نخواهند دید و این رابطة عرضه و تقاضا ایجاد نخواهد شد.

توان عنوان یک کاالی ضروری و نه یک کاالی لوکس، نگاه نشود، نمیکه به پژوهش بهمزید بر علت است، اما تا هنگامی

 48انتظار ارتباط جامع صنعت و دانشگاه برای انجام پژوهش کاربردی داشت.

 

 نشریات و مجالت  -5-2-2

ها، دانشکدة مهندسی به دنبال ایجاد نشریة تخصصی بوده است. پس از انقالب فرهنگی، از ابتدای بازگشایی دانشگاه

های دانشکده به نتیجه رسیده و اولین و تنها نشریة دانشکدة مهندسی ایجاد و فعالیت 1363 -64 هایسرانجام در سال

صورت دو به های دانشکدة مهندسی بود،ای برای تمام رشتهها بعد نشریهاین نشریه که تا سال 49منتشر گردیده است.

  50شد.نامه منتشر میفصل

                                                      
 .5/7/95وگو با خلیل فرهنگ دوست، گفت -42

 .9/6/95تعلی محمدزاده، ابر  وگو باگفت -43

 .5/7/95وگو با خلیل فرهنگ دوست، ؛ گفت27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، گفت -44

اقداماتی جهت ایجاد تغییرات در آئین نامة ارتقاء  های اخیر دانشییکده مهندسییی دانشییگاه فردوسییی مشییهد پیش قدم شییده و در این مورد هم البته در سییال -45

وگو با حبیب رجبی مشهدی، جلسة دوم،   گفت) اساتید خواهد شد   صورت داده است که بر مبنای آن ارتباط با صنعت و انجام تحقیقات فناورانه موجب ارتقاء   

2/2/97.) 

 .19/7/95وگو با علی احمدپور، جلسة دوم، ؛ گفت5/7/95وگو با خلیل فرهنگ دوست، گفت -46

  .5/7/95وگو با خلیل فرهنگ دوست، گفت  -47

 .8/6/95وگو با محمود فغفور مغربی، گفت -48

 .27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، ؛ گفت9/7/97وگو با تکتم هوشمند، گفت -49

 .27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جلسة دوم، گفت -50
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، تنها "برق، مکانیک و عمران"دهد که در این زمان مجلةنشان می 1367اسناد بایگانی شدة دانشکدة مهندسی در سال 

 51پژوهشی دانشکده و مورد تأیید وزارت فرهنگ و آموزش عالی بوده است. –مجلة علمی 

رسیده است، اما پس از اجرای طور منظم با یک عنوان کلی به چاپ میبه 1382جز یک وقفة کوتاه تا سال این مجله به

های نامهمصوبات کمیسیون نشریات علمی کشور مبنی بر تخصصی شدن مجالت علمی پژوهشی این نشریه در قالب ویژه

ها پس تتا مد 52شده است.چاپ می "برق و الکترونیک"و  "مهندسی شیمی"، "مواد و متالورژی"، "عمران"تخصصی 

های دانشکده از سه به عدد هفت رسید، همچنان تنها مجلة دانشکدة مهندسی که تعداد رشتهاز این تاریخ، حتی هنگامی

های گروه 1388بنابراین از سال  54وپنج سال، مجالت تخصصی دیگر به وجود آمد.تا این که پس از حدود بیست 53بود

-ازآن نیز رشتههای خود کردند. پسقدام به انتشار مجالت تخصصی رشتهآموزشی مکانیک، عمران و مواد و متالورژی ا

 55های برق و کامپیوتر نیز نشریات خاص خود را منتشر کردند.

نشریة عمران "، مجلة گروه عمران با عنوان "علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک"مجلة گروه مکانیک با عنوان 

دارای اعتبار  "نشریة مهندسی متالورژی و مواد"و متالورژی با عنوان  و همچنین مجلة گروه مواد "فردوسی مشهد

 56علمی و پژوهشی هستند.

 Journal of Electrical"سه گروه فوق به همراه گروه برق و کامپیوتر با نشریاتی به زبان انگلیسی تحت عناوین 

systems and signal"  و"Computer and Knowledge Engineering"گروهی هستند که در میان  ، جزو پنج

 57باشند.های هفتگانة دانشکدة مهندسی دارای مجالت تخصصی میگروه

 58های کاری هیأت تحریریهگروه مهندسی شیمی نیز ظاهراً دارای مجلة تخصصی بوده است که به دالیلی چون مشغله

که سه دورة متوالی چاپ شود تا اعتبار  و تعداد اندک مقاالتی که برای انتشار داده شده بود این امکان را پیدا نکرد

گروه آموزشی صنایع هم که نسبت به  60ای برای تداوم آن باقی نماند و منحل شد.بنابراین انگیزه 59پژوهشی بیابد؛

 61های دیگر نوپا و جدید است، هنوز دارای نشریة تخصصی نیست.گروه

 هاکنفرانس -3-2-5

اند، که هر دو آنها بصورت الکترونیکی برگزار ر دانشکده مهندسی برگزار شدهد دو کنفرانس در سالهای اخیر هرساله

 2011از سال است که  (ICCKE)المللی مهندسی کامپیوتر و دانش ها، کنفرانس بینشوند. یکی از این کنفرانسمی

                                                      
 .7/6/69، تاریخ ثبت: 3611/29نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  -51
 .19/3/98(، تاریخ مراجعه: contenthttp://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_) وبگاه دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد -52

سین بلوری بزاز،  گفت -53 سة دوم،  گفت .25/5/95وگو با محمدح سة دوم،     ؛ گفت27/6/95وگو با علی حائریان اردکانی، جل سندیده فرد، جل وگو با محمود پ

9/8/95. 

 23/5/95وگو با محمدرضا توکلی زاده، ؛ گفت4/6/95وگو با محمدرضا اصفهانی، ؛ گفت1/8/95وگو با محمدرضا مه پیکر، گفت -54

 9/7/97وگو با تکتم هوشمند، گفت -55
 9/7/97گو با تکتم هوشمند، وگفت -56

 4/6/95وگو با محمدرضا اصفهانی، ؛ گفت9/7/97وگو با تکتم هوشمند، گفت -57

 12/7/95وگو با علی احمدپور، جلسة اول، گفت -58
 16/6/95االسالمی، وگو با ناصر ثقهگفت -59

 .18/7/95وگو با محمدتقی حامدموسویان، ؛ گفت16/6/95االسالمی، وگو با ناصر ثقهگفت -60

 9/7/97وگو با تکتم هوشمند، گفت -61
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پیوتر برگزار شروع شده است. این کنفرانس نخستین کنفرانس الکترونیکی ایران است و توسط گروه مهندسی کام

همه  2015است، که آن هم از سال  (ICISE)ها المللی مهندسی صنایع و سیستمشود. کنفرانس دیگر کنفرانس بینمی

 ساله توسط گروه مهندسی صنایع اجرا شده است.
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بررسی تاریخچة دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد بیانگر پیشینة طوالنی این دانشکده است. بیش از چهار 

گذرد و در طول این دوران، رخدادهای فراوانی را از سر گذرانده است. این دانشکده با دهه از تأسیس این دانشکده می

با دانشکدة کشاورزی با حدود سی دانشجو کار خود را آغاز  یک گروه آموزشی و حداقل فضای ممکن در مکانی مشترک

جا شد تا این که در مکان ازآن پراکندگی در نقاط مختلف را تجربه نمود و چند مرحله به لحاظ مکانی جابهکرد. پس

 کنونی خود مستقر گردید.

جلو را و حرکت روبه در رخدادهای سیاسی، تاریخی و فرهنگی ایفای نقش کرد و کوشش داشت همچنان پیشرفت

سرلوحة خود قرار دهد. روند گسترش و توسعة این دانشکده گواه مسیر دشوار و پرفراز و نشیبی است که خوشبختانه 

 ای را برای این دانشکده رقم زده است. از سرگذرانده و اکنون تشکیالت گسترده

رغم وجود برخی واره تالش داشته است که علیدر طول این دوران، دانشکدة مهندسی سر در گریبان خود نداشته و هم

 ها با مراکز علمی و صنعتی خارج از دانشگاه در ارتباط و تعاملی سازنده باشد. محدودیت

های موجود از جمله پژوهشکدة هوا خورشید و پژوهشکدة نفت و در داخل دانشگاه نیز عالوه بر فعالیت در پژوهشکده

 راکز مختلف دانشگاه در ارتباط بوده است.گاز، هر زمان که نیاز بوده با م

های مختلف آموزشی خود دارای چهار مرکز پژوهشی شامل های گروهها و آزمایشگاهدانشکدة مهندسی عالوه بر کارگاه

زیست، برق و کامپیوتر و مهندسی سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی هوا، منابع آب و محیطمراکز پژوهشی بهینه

 باشند.باشد که در حوزة تخصصی خود مشغول فعالیت میخدمات خودرو می ساخت، تولید و

وهشت گرایش است. با پیشینة ذکر امروزه دانشکدة مهندسی دارای هفت گروه آموزشی، ده رشتة تخصصی و شصت

 731دانشجوی کارشناسی ارشد و  1705دانشجوی کارشناسی،  2986عضو هیأت علمی،  175شده و دارا بودن 

-باشد. امید است با پیشرفتهای مهندسی کشور میتوان گفت این دانشکده اکنون یکی از قطبوی دکتری، میدانشج

ها به یک جلو داشته و با رفع موانع و محدودیتهای روزافزون و مدریت سازنده، این دانشکده همچنان حرکت روبه

 بنیان و کارآفرین تبدیل گردد.مرکز دانش
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 نابع و مآخذم

 منابع مکتوب

ویراستار: محمد تقوی. مشهد: دانشگاه  مسافران عرش.(. 1379) برنامه دانشگاه فردوسی مشهد.اداره امور فرهنگی و فوق

 فردوسی مشهد.

 های فرهنگی.تهران: دفتر پروژه وپرورش در ایران.آموزش(. 1385) ، ناصر.تکمیل همایون

آموزش عالی در گسترة . "دانشگاه بزرگ ربع رشیدی و شهرک علمی و تحقیقاتی آن"(:1387) سازیان، امیرحسین.چیت
  .سازیان. تهران: پژوهشکدة مطالعات فرهنگی و اجتماعیبه اهتمام امیرحسین چیت تاریخ و تمدن اسالمی.

های معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد. گزارش فعالیت (.1366) دوسی مشهد.دفتر معاونت پژوهشی دانشگاه فر
 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.

راهنمای دانشجویان جدید دانشکدة مهندسی (. 1397) روابط عمومی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.
 .1397-98دانشگاه فردوسی مشهد. سال تحصیلی 

دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد: .جامع دانشگاه فردوسی مشهد راهنمای (.1389) وسی مشهد.روابط عمومی دانشگاه فرد

 مؤسسه چاپ و انتشارات.

دانشگاه فردوسی مشهد  مشهد: .جامع دانشگاه فردوسی مشهد راهنمای (.1395) روابط عمومی دانشگاه فردوسی مشهد.

 مؤسسه چاپ و انتشارات.

مشهد:  تاریخچه و راهنمای دانشگاه فردوسی مشهد.(. 1378) فردوسی مشهد.ستاد پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه 

 دانشگاه فردوسی مشهد. مؤسسه چاپ و انتشارات.

 مشهد: دانشگاه فردوسی مشهد.آشنایی با دانشگاه فردوسی مشهد. (. 1397) سعادت، علیرضا؛ یعقوبی، محمد.
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 .30/8/66، تاریخ ثبت: 21068نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .29/10/66، تاریخ ثبت: 24119نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 
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 .20/4/68، تاریخ ثبت: 4530نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .1/11/68، تاریخ ثبت: 800/62573نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .17/3/69، تاریخ ثبت: 3346نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .21/3/69، تاریخ ثبت: 3664فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه

 .7/6/69، تاریخ ثبت: 3611/29نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .13/3/70، تاریخ ثبت: 5598نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .28/3/70، تاریخ ثبت: 4046نی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگا

 .7/7/70، تاریخ ثبت: 18135نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .2/9/70، تاریخ ثبت: 132020نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 . 26/7/71، تاریخ ثبت: 2472نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 . 28/4/71نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، بدون شماره ثبت، تاریخ: 

 .29/4/71، تاریخ ثبت: 6134 نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:

 .2/6/72، تاریخ ثبت: 7700نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .8/12/72، تاریخ ثبت: 18694نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 . 25/3/73، تاریخ ثبت: 4252فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه 

 .28/11/74، تاریخ ثبت: 18092نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .5/5/75، تاریخ ثبت: 6636نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .2/3/75، تاریخ ثبت: 2836ی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگان

 .21/9/75، تاریخ ثبت: 31668نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .24/3/76، تاریخ ثبت 1440/3نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .22/4/76، تاریخ ثبت: 7076نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .2/7/76، تاریخ ثبت: 11492نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .5/9/76، تاریخ ثبت: 1315ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 

 .27/2/78، تاریخ ثبت: 7382نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .10/3/78، تاریخ ثبت: 3736نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .18/11/78، تاریخ ثبت: 15280دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی 

 .21/12/78، تاریخ ثبت: 15798نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .25/12/78، تاریخ ثبت: 15280نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .25/11/79، تاریخ ثبت: 15254داری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة ا

 .24/9/80، تاریخ ثبت: 11656نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 
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 .26/9/80تاریخ ثبت:  ،11700نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .26/9/80، تاریخ ثبت: 11698نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .30/11/80، تاریخ ثبت: 14630نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .30/11/80، تاریخ ثبت: 13634وسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فرد

 .19/12/80، تاریخ ثبت: 15404نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .20/1/81، تاریخ ثبت: 280نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .21/3/81، تاریخ ثبت: 3446دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی 

 .4/4/81، تاریخ ثبت: 4066نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .10/4/81، تاریخ ثبت: 4274نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .30/4/81، تاریخ ثبت: 5136نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .8/2/81، تاریخ ثبت: 740نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .9/2/81، تاریخ ثبت: 1472نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .11/2/81، تاریخ ثبت: 1532نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .17/2/81، تاریخ ثبت:1972نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .2/4/81، تاریخ ثبت: 3956مشهد، شمارة ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی

 .26/4/81، تاریخ ثبت: 4944نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .20/5/81، تاریخ ثبت: 5890نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .27/5/81، تاریخ ثبت: 6032مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة

 .1/7/81، تاریخ ثبت:24687نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .8/7/81، تاریخ ثبت: 7562نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .27/7/81، تاریخ ثبت: 8416داری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة ا

 .28/7/81، تاریخ ثبت: 7524نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .1/8/81تاریخ ثبت: ، 8560نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 . 4/8/81، تاریخ ثبت: 8650نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .2/10/81، تاریخ ثبت: 12092نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .28/10/81، تاریخ ثبت: 12364مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی 

 .15/11/81، تاریخ ثبت: 12602نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 . 19/11/81، تاریخ ثبت: 13302نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .20/11/81، تاریخ ثبت: 13340دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی 

 .20/11/81، تاریخ ثبت:13342نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .17/12/81، تاریخ ثبت: 14658نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .25/12/81، تاریخ ثبت: 15000نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .27/12/81، تاریخ ثبت: 15140نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .14/2/82، تاریخ ثبت: 1478ارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شم
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 . 26/3/82تاریخ ثبت: 3416نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .1/5/82، تاریخ ثبت: 4900نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .4/5/82، تاریخ ثبت: 4928نشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دا

 .18/5/82، تاریخ ثبت: 5288نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .5/6/82، تاریخ ثبت: 5872نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .8/6/82، تاریخ ثبت: 5882بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: 

 .12/7/82، تاریخ ثبت: 7120نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .14/7/82، تاریخ ثبت:7230نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .15/7/82، تاریخ ثبت: 7298نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .26/7/82، تاریخ ثبت: 7702نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .3/8/82، تاریخ ثبت: 7944ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة

 .5/8/82، تاریخ ثبت: 8044نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .6/8/82، تاریخ ثبت: 8086نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .13/8/82، تاریخ ثبت: 8458ه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگا

 .13/8/82، تاریخ ثبت: 8460نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .2/12/82، تاریخ ثبت: 12778نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .20/5/83، تاریخ ثبت: 6006بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: 

 .26/5/83، تاریخ ثبت: 6282نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .22/6/83: ، تاریخ ثبت7092نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .4/7/83، تاریخ ثبت: 7550نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .8/7/83، تاریخ ثبت: 7820نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .21/7/83، تاریخ ثبت: 8450ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة

 .26/7/83، تاریخ ثبت: 8450نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .27/7/83، تاریخ ثبت: 8614نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .29/7/83، تاریخ ثبت: 8680شگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دان

 .2/8/83، تاریخ ثبت: 8750نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .30/9/83، تاریخ ثبت: 11334نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .22/10/83، تاریخ ثبت: 11956گانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بای

  30/10/83، تاریخ ثبت: 12524نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .17/11/83بت: ، تاریخ ث15097نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .19/11/83، تاریخ ثبت:15229نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .24/11/83، تاریخ ثبت: 15499نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .24/12/83، تاریخ ثبت: 16718د، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشه

 .25/2/84، تاریخ ثبت: 108نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 
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 .13/4/84، تاریخ ثبت: 4138نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .27/4/84، تاریخ ثبت: 4740هندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة م

 .2/6/84، تاریخ ثبت: 5949نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .2/6/84، تاریخ ثبت: 5957نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .6/6/84، تاریخ ثبت: 6076ری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة ادا

 .8/6/84، تاریخ ثبت: 6279نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .8/6/84بت: ، تاریخ ث6281نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .27/6/84، تاریخ ثبت: 7582نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .28/6/84، تاریخ ثبت: 7668نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .11/7/84، تاریخ ثبت: 8324ارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شم

 .12/7/84، تاریخ ثبت: 8413نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .19/7/84، تاریخ ثبت: 8691نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .23/7/84، تاریخ ثبت: 8822دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی 

 .23/7/84، تاریخ ثبت: 8823نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .2/8/84، تاریخ ثبت: 9348نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .2/8/84، تاریخ ثبت: 9385بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: 

 .11/8/84، تاریخ ثبت: 9807نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .21/8/84: ، تاریخ ثبت10127نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .23/8/84، تاریخ ثبت: 10251نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .14/9/84، تاریخ ثبت: 11041نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .15/9/84، تاریخ ثبت: 11143مارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، ش

 .7/10/84، تاریخ ثبت: 12089نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .5/11/84، تاریخ ثبت: 13200نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .15/11/84، تاریخ ثبت: 13657دسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهن

 .1/12/84، تاریخ ثبت: 14315نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .6/12/84، تاریخ ثبت: 14558نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .14/12/84، تاریخ ثبت: 14850اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  نامة

 .15/12/84، تاریخ ثبت: 14943نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .16/12/84، تاریخ ثبت: 14995نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .21/12/84 ، تاریخ ثبت15174نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .24/12/84، تاریخ ثبت: 15425نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 . 15/1/85تاریخ ثبت:  60فردوسی مشهد، شمارة ثبت:  نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه

 .19/1/85، تاریخ ثبت: 205نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .4/7/85، تاریخ ثبت: 4528نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 
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 .28/8/85، تاریخ ثبت: 10856شکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: نامة اداری: بایگانی دان

 .15/8/87، تاریخ ثبت: 10989نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .9/9/87، تاریخ ثبت: 45254نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .28/12/90، تاریخ ثبت: 15447نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .15/12/91، تاریخ ثبت: 15848نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة ثبت: 

 .7/8/92، تاریخ ثبت: 9747ثبت: نامة اداری: بایگانی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد، شمارة 

 تارنماها

(، /62www.usbmetal.blogfa.com/postوبگاه انجمن علمی گروه مواد و متالورژی دانشگاه سیستان و بلوچستان  )

 .20/6/97تاریخ مراجعه: 

 .96آذر  25( تاریخ مراجعه www.eng.ut.ac.ir/fa/history)ان فنی دانشگاه تهر هایدانشکدهوبگاه پردیس 

 .96آذر  27تاریخ مراجعه  )www.mums.ac.ir/medical/fa/ExistStatus (وبگاه دانشکده پزشکی مشهد

 .96آذر  25تاریخ مراجعه  /www.ut.ac.ir/fa/page/200))تاریخچه وبگاه دانشگاه تهران

 .96آذر  25تاریخ مراجعه  (www.um.ac.ir/pages-display-id-78.html) وبگاه دانشگاه فردوسی مشهد

دی  3 تاریخ مراجعه )html41-id-schools-www.um.ac.ir/Faculty.(دانشگاه فردوسی مشهد کشاورزی وبگاه دانشکده

96. 

(، تاریخ contentwww.eng.um.ac.ir/index.php?option=com_) وبگاه دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

  .19/3/98مراجعه: 

(، تاریخ 28998content?id=-www.farsi.khamenei.ir/print) یاخامنه یعل دیس اهللآیت آثار نشر و حفظ ردفتوبگاه 

 .19/3/98مراجعه: 
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 منابع تاریخ شفاهی
 

 شغل مرتبط وگوگفتتاریخ  وگو کنندهگفت
 سال

 تولد
 ردیف نام خانوادگی نام

سعید فضایلی 

 هاشمی
7/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
1340 

 

 محمدباقر

 

 

 آیانی

 

1 

 جمشید قشنگ
)جلسة اول( 15/6/95

 )جلسة دوم(23/6/95

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی کامپیوتر
 2 ابریشمی سعید 1354

سعید فضایلی 

 هاشمی
6/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 3 ابوالبشری محمدحسین 1336

جلیل قصابیان 

 گزکوه

)جلسة اول( 12/7/95

 )جلسة دوم(19/7/95

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی شیمی
 4 احمدپور علی 1343

سعید فضایلی 

 هاشمی
21/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 5 اختراعی طوسی حمید 1340

جلیل قصابیان 

 گزکوه
17/8/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی شیمی
 6 اخوان مهدوی محمود 1345

جواد راشکی 

 آبادعلی
9/7/97 

کارمند دانشکدة مهندسی 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 7 اسدیان داوود ....

جلیل قصابیان 

 گزکوه
27/5/95 

کارمند دانشکدة مهندسی 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 محمد 1342

زاده اسماعیل

 خادر
8 

 9/7/95 جمشید قشنگ

کارمند سابق دانشگاه کار و 

دانشکدة مهندسی دانشگاه 

 فردوسی مشهد

 9 اثنی عشری حوریه 1340

جلیل قصابیان 

 گزکوه
4/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی عمران
 10 اصفهانی محمدرضا 1334

جلیل قصابیان 

 گزکوه
24/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی شیمی
 11 امین شهیدی بابک 1334

جلیل قصابیان 

 گزکوه
14/6/95 

عضو هیأت علمی سابق 

 گروه مهندسی برق
 12 انصاری اوغل بک کوروش 1330

 26/5/92 جمشید قشنگ
عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی عمران
 13 ایرانی فریدون 1326
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 شغل مرتبط وگوگفتتاریخ  وگو کنندهگفت
 سال

 تولد
 ردیف نام خانوادگی نام

جلیل قصابیان 

 گزکوه
16/8/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی متالورژی و مواد
 14 باباخانی ابوالفضل 1337

 2/11/91 جمشید قشنگ

کارمند سابق دانشکده 

ادبیات دانشگاه فردوسی 

 مشهد

 15 باغانی عباسعلی 1305

 23/12/95 جمشید قشنگ
عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی برق
 16 برسی حسین 1324

جلیل قصابیان 

 گزکوه
25/5/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی عمران
 17 بلوری بزاز محمدحسین 1330

جلیل قصابیان 

 گزکوه

)جلسة اول(، 2/8/95

 )جلسة دوم(9/8/95

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 18 پسندیده فرد محمود 1337

سعید فضایلی 

 هاشمی
10/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 برقمهندسی 
 19 پریز ناصر 1340

جلیل قصابیان 

 گزکوه
20/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی صنایع
 20 پیرایش محمدعلی 1357

جلیل قصابیان 

 گزکوه
23/5/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی عمران
 21 توکلی زاده محمدرضا ....

جلیل قصابیان 

 گزکوه
17/8/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 22 تنباکوچی رضا 1317

جلیل قصابیان 

 گزکوه

 

16/6/95 
عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی شیمی
 23 االسالمیثقه ناصر 1334

 4/11/95 جمشید قشنگ
عضو هیأت علمی سابق 

 گروه مهندسی عمران
 24 ثنایی فر غالمعلی 1322

 5/8/92 جمشید قشنگ
عضو هیأت علمی سابق 

 گروه مهندسی عمران
 25 حاجی کاظمی حسن 1329

جلیل قصابیان 

 گزکوه
18/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی شیمی
 26 حامدموسویان محمدتقی 1339
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 شغل مرتبط وگوگفتتاریخ  وگو کنندهگفت
 سال

 تولد
 ردیف نام خانوادگی نام

قصابیان  جلیل

 گزکوه

)جلسة 23/6/95

)جلسة 27/6/95اول(،

 دوم(

عضو هیأت علمی گروه 

 متالورژی و مواد مهندسی
 27 حائریان اردکانی علی 1325

سعید فضایلی 

 هاشمی
7/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی برق
 محمدحسین 1336

جاویدی دشت 

 بیاض
28 

جلیل قصابیان 

 گزکوه
1/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 29 جوارشکیان محمد حسن 1341

جلیل قصابیان 

 گزکوه
9/3/95 

سابق دانشگاه کار و کارمند 

دانشکدة مهندسی دانشگاه 

 فردوسی مشهد

 30 خورشاهی اکبر 1335

جلیل قصابیان 

 گزکوه
27/5/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی عمران
 31 دانش شهناز 1331

 7/2/98 جمشید قشنگ
دانشجوی سابق دانشگاه 

 کار و دانشکدة مهندسی
 32 داوودی مقدم محمدرضا 1337

 

جواد راشکی 

 آبادعلی

 

1/4/98 

کارمند دانشکدة مهندسی 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 33 دهقان لیال ....

جلیل قصابیان 

 گزکوه
24/5/95 

ها و سرپرست کارگاه

کارشناس آموزشی دانشگاه 

کار و دانشکدة مهندسی 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 34 راشدی محمد 1327

 جمشید قشنگ
)جلسة اول(، 15/1/97

 )جلسة دوم(2/2/97

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی برق
 35 رجبی مشهدی حبیب 1346

جلیل قصابیان 

 گزکوه
14/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی عمران
 36 رضایی پژند محمد 1347

جلیل قصابیان 

 گزکوه
23/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی صنایع
 37 رضوی حمیده 1352

جلیل قصابیان 

 گزکوه
23/6/95 

علمی گروه عضو هیأت 

 مهندسی صنایع
 38 رنجبر محمد 1356
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 شغل مرتبط وگوگفتتاریخ  وگو کنندهگفت
 سال

 تولد
 ردیف نام خانوادگی نام

سعید فضایلی 

 هاشمی
18/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی برق
 39 ساده جواد 1347

 11/7/95 جمشید قشنگ
عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی کامپیوتر
 40 سپیدنام قدرت 1324

جلسه اول: جلیل 

قصابیان گزکوه، 

جلسة دوم: 

 جمشید قشنگ

)جلسة اول( 28/6/95

 )جلسة دوم(4/7/95

عضو هیأت علمی سابق 

 گروه مهندسی عمران
 41 شریفی محمدباقر 1334

جلیل قصابیان 

 گزکوه
9/3/95 

کارمند دانشکدة مهندسی 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 42 شفاهی معصومه 1345

قصابیان جلیل 

 گزکوه
26/5/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی عمران
 43 شهابیان فرزاد 1338

جلیل قصابیان 

 گزکوه
17/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی متالورژی و مواد
 44 ضابط احد 1343

 جمشید قشنگ
)جلسة اول(، 22/1/96

 )جلسة دوم(12/10/97

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی برق
 حسین 1328

حسین 

 طباطبایی یزدی
45 

سعید فضایلی 

 هاشمی
 46 عبادی جعفر 1340  15/6/95

جلیل قصابیان 

 گزکوه
21/5/95 

کارمند دانشکدة مهندسی 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 47 آبادیغنی محمدجعفر 1327

سعید فضایلی 

 هاشمی
6/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 48 فرشیدیان فر انوشیروان 1345

سعید فضایلی 

 هاشمی
5/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 49 فرهنگ دوست خلیل 1337

جلیل قصابیان 

 گزکوه

 

8/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی عمران
 50 فغفور مغربی محمود 1340

جلیل قصابیان 

 گزکوه
8/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی شیمی
 محمدعلی 1346

فنایی 

 االسالمیشیخ
51 
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 شغل مرتبط وگوگفتتاریخ  وگو کنندهگفت
 سال

 تولد
 ردیف نام خانوادگی نام

سعید فضایلی 

 هاشمی
9/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 52 قاضی خانی محسن 1331

جلیل قصابیان 

 گزکوه
26/5/95 

عضو هیأت علمی سابق 

 گروه مهندسی عمران
 53 قانع محمدرضا 1333

جلیل قصابیان 

 گزکوه

)جلسة اول(، 1/8/95

 )جلسة دوم(8/8/95

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی شیمی
 54 قشالقی رضا 1345

 1/8/95، 17/7/95 جمشید قشنگ
عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی کامپیوتر
 55 کاهانی محسن 1346

سعید فضایلی 

 هاشمی

)جلسة اول(، 12/7/95

 )جلسة دوم(14/7/95

علمی گروه عضو هیأت 

 مهندسی مکانیک
 56 کهرم محسن 1328

جلیل قصابیان 

 گزکوه

)جلسة اول(، 16/6/95

 )جلسة دوم(20/6/95

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی متالورژی و مواد
 57 کیانی رشید علی رضا 1338

جلیل قصابیان 

 گزکوه
29/2/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی برق
 58 مافی نژاد خلیل 1326

قصابیان جلیل 

 گزکوه
9/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی عمران
 59 محمدزاده تعلیابر 1325

 25/2/97 جمشید قشنگ
عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی برق
 60 مدیرشانه چی محمدحسن 1327

جلیل قصابیان 

 گزکوه
13/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 61 مدرس رضوی محمدرضا ....

سعید فضایلی 

 هاشمی
7/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 62 معاونیان مجید 1332

جلیل قصابیان 

 گزکوه
11/8/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 63 مقیمان محمد 1330

جلیل قصابیان 

 گزکوه
26/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی برق
 64 مولوی محمد 1322

جلیل قصابیان 

 گزکوه
22/8/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی متالورژی و مواد
 65 مؤید محمدهادی 1340

جلیل قصابیان 

 گزکوه
1/8/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مکانیک
 66 مه پیکر محمدرضا 1335
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 شغل مرتبط وگوگفتتاریخ  وگو کنندهگفت
 سال

 تولد
 ردیف نام خانوادگی نام

 24/8/95 جمشید قشنگ
مهندسی  کارمند دانشکدة

 دانشگاه فردوسی مشهد
 سعید 1339

میرزایی 

 آبادیفیض
67 

سعید فضایلی 

 هاشمی
14/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی برق
 68 میرصالحی میرمجتبی 1330

سعید فضایلی 

 هاشمی
12/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی برق
 69 نشاطی محمدحسن 1338

سعید فضایلی 

 هاشمی
17/6/95 

علمی گروه  عضو هیأت

 مهندسی کامپیوتر
 70 نقیب زاده محمود ....

 4/11/95 جمشید قشنگ

عضو هیأت علمی سابق 

گروه ریاضی دانشکده علوم 

 دانشگاه فردوسی مشهد

 71 هنری بهمن 1323

جواد راشکی 

 آبادعلی
9/7/97 

کارمند دانشکدة مهندسی 

 دانشگاه فردوسی مشهد
 72 هوشمند تکتم ....

سعید فضایلی 

 هاشمی
19/7/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی کامپیوتر
 73 یغمایی مقدم محمدحسین 1350

جلیل قصابیان 

 گزکوه
31/6/95 

عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی عمران
 74 نیازی یونس 1331

 20/4/95 جمشید قشنگ
عضو هیأت علمی گروه 

 مهندسی مواد و متالورژی
 75 یوسف ثانی محمدرضا 1331
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 شهدای دانشجوی دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 تاریخ و محل شهادت رشتة تحصیلی یا سمت اداری نام و نام خانوادگی

 شلمچه 65 26/10 مهندسی عمران رضا اتحادی شهید

 سوسنگرد 2/8/60 مهندسی مکانیک سید حمید احمدی شهید

 مجنون رهیجز 23/2/65 مهندسی عمران مسعود ارشادی شهید

 مهران 18/11/61 مهندسی برق عبدالرضا استیری شهید

 فاو 29/1/67 مهندسی مکانیک اصغری اهللنیام شهید

 شلمچه 23/3/67 مهندسی الکترونیک ( اندوهگیناصغری)عل دیحم شهید

 فاو 12/11/64 مهندسی عمران مجید ایزدبخش شهید

 فاو 29/12/64 مهندسی عمران ایوانی میمحمدابراه شهید

 حاج عمران 22/5/65 مهندسی الکترونیک حمیدرضا بهمنی نژاد شهید

 هیمانیسل 11/12/64 مهندسی الکترونیک حسین پورسعیدشهید 

 شلمچه 7/12/65 مهندسی عمران محمود جاللی مشایخی شهید

 مهران 16/3/65 مهندسی عمران وحید() یخسروجردسعید  شهید

 جنوب ایران 1365 مهندسی عمران دژم خویمفقوداالثرمحمدمهدیشهید

 فاو 1364 مهندسی عمران سید کاظم ذاکریان شهید

 سقز 30/3/67 یبردارنقشه کوروش رحیمی شهید

 فاو 8/3/65 کاربرد کامپیوتر هادی رضائیانشهید 

 اشنویه 16/6/64 مهندسی عمران بخشنتیزمحمدحسین  شهید

 الرصاصام 4/10/65 مهندسی عمران سید مرتضی شیرنگی شهید
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 تاریخ و محل شهادت رشتة تحصیلی یا سمت اداری نام و نام خانوادگی

 المیا 19/10/59 مهندسی مکانیک ناصر صفری یزدی شهید

 شلمچه 26/10/65 مکانیک مهندسی محمود طیبی شهید

 شلمچه 4/10/65 مهندسی برق سید محمد عرفانیان شریف شهید

 مجنونجزیره 15/9/65 مهندسی مکانیک رضا عطارد شهید

 شلمچه 21/10/65 مهندسی عمران مجید غرویشهید 

 مجنونجزیره 18/3/67 مهندسی برق غفرانی ایوری اکبریعل شهید

 مهران 13/4/65 مهندسی مکانیک سید حمیدرضا فراشباشی شهید

 فاو 1367 مهندسی عمران نادر فرزام فر شهید

 ]؟[ 1365 مهندسی مکانیک محمد قدیمی شهید

 فاو 28/1/67 مهندسی عمران حمید قهرمانلو شهید

 شلمچه 4/12/65 مهندسی عمران کاملیمفقوداالثرجعفر صادق شهید

 ماووت 25/10/66 مهندسی برق مصطفی( کریمی) رامیبا شهید

 بستان 11/6/60 مهندسی عمران محمدرضا گویا مفردشهید 

 شلمچه 9/10/66 مهندسی مکانیک مجتبی محمودی پناه شهید

 جاده نیشابور 21/1/66 مهندسی الکترونیک ابراهیم محمودی دُرح شهید

 بانه 1/2/66 کی[ الکترونبرق] یمهندس جمشید مالمحمدی شهید

 خاک عراق 1366 مهندسی ]برق[ قدرت عبدالمطلب ملکیمفقوداالثر شهید 

 حاج عمران 10/6/65 مهندسی الکترونیک مرتضی( مینائی زادهبابک ) شهید

 حاج عمران 10/6/65 مهندسی مکانیک علیرضا نجفی سمنانی شهید

 جزیره مجنون 1363 مهندسی عمران سید هادی مرقاتی خویی شهید

 منبع: کتاب مسافران عرش
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 شهدای کارمند دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 تاریخ و محل شهادت سمت اداری نام و نام خانوادگی

 سلیمانیه 1364 کارمند ساده سید علی افسریان محصل شهید

 منبع: کتاب مسافران عرش
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 تاکنون 1356رؤسای دانشکده از سال 

 دوران تصدی مرتبه علمی نام و نام خانوادگی

 58تا  56 استادیار علی حائریان اردکانی دکتر

 59تا  58 استادیار دکتر حسین برسی 

 60تا  59 استادیار شادروان دکتر احمد ظهور سعادت

 62تا  60 مربی شادروان مهندس احمد اشرف

 65تا  62 دانشیار آبادیدکتر حسین حسن

 67تا  65 دانشیار دکتر علی حائریان اردکانی

 70تا  67 استادیار ابریشمیدکتر جلیل 

 75تا  71 استادیار شریفی  محمدباقردکتر 

 77تا  75 دانشیار دکتر حسن حاجی کاظمی

 77تا  77 استادیار ابوالبشری نیمحمدحسدکتر 

 84تا  77 استادیار شریفی  محمدباقردکتر 

 91تا  84 استاد دکتر سید حسین نوعی

 92تا  91 استاد دکتر فرزاد شهابیان

 97تا  92 استاد دکتر حبیب رجبی مشهدی

 تاکنون 97 استاد دکتر حمیدرضا پوررضا
 

 منبع: وبگاه دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 19/3/98تاریخ مراجعه: 
http://eng.um.ac.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=113&Itemid=599&lang=fa  
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 : شهید رضا اتحادی، 1تصویر شمارة 

 عمراندانشجوی مهندسی 

 
 : شهید سید حمید احمدی، 2تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی مکانیک

 
 : شهید مسعود ارشادی، 3تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی عمران

 
اصغر( )علی : شهید حمید4تصویر شمارة 

 اندوهگین، دانشجوی مهندسی برق )الکترونیک(

 
 : شهید مجید ایزدبخش، 5تصویر شمارة 

 مهندسی عمراندانشجوی 

 
 : شهید محمد ابراهیم ایوانی،6تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی عمران
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 : شهید حسین پورسعید، 7تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی برق )الکترونیک(

 
: شهید محمود جاللی مشایخی، 8تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی عمران

 
 : شهید سعید خسروجردی،9تصویر شمارة 

 مهندسی عمراندانشجوی 

 
 االثرمحمدمهدی: شهید مفقود10تصویر شمارة 

 دژم خوی، دانشجوی مهندسی عمران

 
 : شهید کوروش رحیمی، 11تصویر شمارة 

 )نقشه برداری( دانشجوی مهندسی عمران

 
 : شهید هادی رضائیان، 12تصویر شمارة 

 دانشجوی رشتة کاربرد کامپیوتر



 تصویرها -پیوست دو

 124 

 
محمدحسین زینت بخش، : شهید 13 تصویر شمارة

 دانشجوی مهندسی عمران

 
: شهید سید مرتضی شیرنگی، 14تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی عمران

 
 : شهید ناصر صفری یزدی، 15تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی مکانیک

 
 : شهید محمود طیبی، 16تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی مکانیک

 
عرفانیان : شهید سید محمد 17تصویر شمارة 

 شریف، دانشجوی مهندسی برق

 
 : شهید رضا عطارد، 18تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی مکانیک
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 : شهید مجید غروی، 19تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی عمران

 
 : شهید محمد قدیمی، 20تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی مکانیک

 
 : شهید حمید قهرمانلو، 21تصویر شمارة 

 مهندسی عمراندانشجوی 

 
 : شهید جمشید ملّامحمدی، 22تصویر شمارة 

 دانشجوی مهندسی برق )الکترونیک(

 
: شهید مفقوداالثرعبدلمطلب 23تصویر شمارة 

 ملکی، دانشجوی مهندسی برق

 
: شهید بابک)مرتضی( مینائی 24تصویر شمارة 

 )الکترونیک( زاده، دانشجوی مهندسی برق
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 وگو، در جلسة گفتمحمدباقر آیانی: دکتر 25 تصویر شمارة

 
 وگو، در جلسة گفتمحمد حسین ابوالبشری: دکتر  26 تصویر شمارة

 
 وگودر جلسة گفتحمید اختراعی طوسی، : دکتر  27 تصویر شمارة
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 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر سعید ابریشمی، در جلسة گفت28تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر علی احمدپور، در جلسة گفت29تصویر شمارة 

 
 وگو: دکتر محمود اخوان مهدوی، در جلسة گفت30تصویر شمارة 
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 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: محمد اسماعیل زاده خادر، در جلسة گفت31تصویر شمارة 

 
 وگو)محل سکونت ایشان(عشری، در جلسة گفت: حوریه اثنی 32تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمدرضا اصفهانی، در جلسة گفت33تصویر شمارة 
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 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر بابک امین شهیدی، در جلسة گفت34تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(ری اوغل بک، در جلسة گفت: دکتر کوروش انصا35تصویر شمارة 

 
 وگو)سازمان مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر ابوالفضل باباخانی، در جلسة گفت36تصویر شمارة 



 تصویرها -پیوست دو

 130 

 
 وگو )دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر حسین برسی، در جلسة گفت37تصویر شمارة 

 
 وگو)دفتر کار ایشان در خیابان فلسطین مشهد(: دکتر محمدحسین بلوری بزاز، در جلسة گفت38 تصویر شمارة

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمود پسندیده فرد، در جلسة گفت39تصویر شمارة 
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 وگو، در جلسة گفتناصر پریز: دکتر 40تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(محمدعلی پیرایش، در جلسة گفت: دکتر 41تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمدرضا توکلی زاده، در جلسة گفت42تصویر شمارة 
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 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر رضا تنباکوچی، در جلسة گفت43تصویر شمارة 

 
 وگو)مؤسسه آموزش عالی اقبال الهوری(: دکتر ناصر ثقه االسالمی، در جلسة گفت44تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: مهندس غالمعلی ثنایی فر، در جلسة گفت45تصویر شمارة 
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 جاد(وگو)دانشگاه صنعتی س: دکتر علی حائریان اردکانی، در جلسة گفت46تصویر شمارة 

 
 وگو، در جلسة گفتمحمدحسین جاویدی دشت بیاض: دکتر 47تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمدحسن جوارشکیان، در جلسة گفت48تصویر شمارة 
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 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر شهناز دانش، در جلسة گفت49تصویر شمارة 

 
 : محمدرضا داوودی مقدم، دانشجوی سابق دانشگاه کار و دانشکده مهندسی، 50تصویر 

 های آستان قدس رضوی()استودیو تاریخ شفاهی مرکز اسناد سازمان کتابخانه در جلسة گفتگو

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمد راشدی، در جلسة گفت51تصویر شمارة 
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 : دکتر حبیب رجبی مشهدی، در جلسة گفتگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(52ة تصویر شمار

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمد رضایی پژند، در جلسة گفت53تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر حمیده رضوی، در جلسة گفت54تصویر شمارة 
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 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمد رنجبر، در جلسة گفت55تصویر شمارة 

 
 وگو، در جلسة گفتجواد ساده: دکتر 56تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر قدرت سپیدنام، در جلسة گفت57تصویر شمارة 
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 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(محمدباقر شریفی، در جلسة گفت: دکتر 58تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: معصومه شفاهی، در جلسة گفت59تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر فرزاد شهابیان، در جلسة گفت60تصویر شمارة 
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 وگو)پژوهشکده هوا و خورشید دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر احد ضابط، در جلسة گفت61تصویر شمارة 

 
 وگو، در جلسة گفتحسین طباطبائی یزدی: دکتر 62تصویر شمارة 

 
 وگو، در جلسة گفتجعفر عبادی: دکتر 63تصویر شمارة 
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 وگوآبادی، در جلسة گفت: محمدجعفر غنی64تصویر شمارة 

 
 وگو، در جلسة گفتفرانوشیروان فرشیدیان: دکتر 65تصویر شمارة 

 
 وگو، در جلسة گفتخلیل فرهنگ دوست: دکتر 66تصویر شمارة 
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 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمود فغفور مغربی، در جلسة گفت67تصویر شمارة 

 
 وگو)دفتر کار ایشان(گفت : دکتر محمدعلی فنایی شیخ االسالمی، در جلسة68تصویر شمارة 

 
 وگو، در جلسة گفتمحسن قاضی خانی: دکتر 69تصویر شمارة 
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 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: مهندس محمدرضا قانع، در جلسة گفت70تصویر شمارة 

 
 وگو: دکتر رضا قشالقی، در جلسة گفت71تصویر شمارة 

 
 وگو)مرکز کامپیوتر دانشگاه فردوسی مشهد(در جلسة گفت : دکتر محسن کاهانی،72تصویر شمارة 
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 وگو، در جلسة گفتمحسن کهرم: دکتر 73تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر علی رضا کیانی رشید، در جلسة گفت74تصویر شمارة 

 
 گاه صنعتی سجاد(وگو)دانش: دکتر خلیل مافی نژاد، در جلسة گفت75تصویر شمارة 
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 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: مهندس براتعلی محمدزاده، در جلسة گفت76تصویر شمارة 

 
 وگو، در جلسة گفتچیمحمدحسن مدیر شانه: دکتر 77تصویر شمارة 

 
 فردوسی مشهد(وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه : دکتر محمدرضا مدرس رضوی، در جلسة گفت78تصویر شمارة 
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 وگو، در جلسة گفتعاونینممجید : دکتر 79تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمد مقیمان، در جلسة گفت80تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشگاه صنعتی سجاد(: دکتر محمد مولوی کاخکی، در جلسة گفت81تصویر شمارة 
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 وگو)کالج دانشگاه فردوسی مشهد(محمدهادی مؤید، در جلسة گفت: دکتر 82تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمدرضا مه پیکر، در جلسة گفت83تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: سعید میرزایی، در جلسة گفت84تصویر شمارة 
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 وگو، در جلسة گفتیرصالحیممیرمجتبی : دکتر 85تصویر شمارة 

 
 وگو، در جلسة گفتمحمدحسن نشاطی: دکتر 86تصویر شمارة 

 
 وگو، در جلسة گفتزادهمحمود نقیب: دکتر 87تصویر شمارة 
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 وگو، در جلسة گفتمقدممحمدحسین یغمایی: دکتر 88تصویر شمارة 

 
 ووگ: دکتر یونس نیازی، در جلسة گفت89تصویر شمارة 

 
 وگو)دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد(: دکتر محمدرضا یوسف ثانی، در جلسة گفت90تصویر شمارة 
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 1365: دکتر حسین طباطبایی یزدی و دکتر محمد مولوی کاخکی، گردش علمی گروه آموزشی مهندسی برق، تیر ماه91تصویر شمارة 

 
 1365همراه دکتر مولوی و دکتر طباطبایی، گردش علمی دانشجویان گروه آموزشی برق به  :92تصویر شمارة 

 
 : عکس قدیمی از اتاق کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد93تصویر شمارة 



 تصویرها -پیوست دو

 149 

 
 : عکس قدیمی از اتاق کامپیوتر دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد94تصویر شمارة 

 
 خابراتی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد: عکس قدیمی از آزمایشگاه مدار م95تصویر شمارة 

 
 مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد قدیمی از تریای سابق دانشکده: عکس 96تصویر شمارة 



 تصویرها -پیوست دو

 150 

 
 : عکس قدیمی از ساختمان دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 97تصویرشمارة 

 
 ردوسی مشهد: نمایی از ورودی پیشین دانشکدة مهندسی دانشگاه ف98تصویرشمارة 

 
 : نمایی از ورودی فعلی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد99شمارة  تصویر
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 : نمایی از وضعیت فعلی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد از باال100شمارة  تصویر

 
 : پالن فعلی ساختمان دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد101تصویر 
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 : رونمایی از خودروی سورنا، ساخته شده در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 102تصویر 

 ، عکس از خبرگزاری ایرنا، عکاس: محسن بخشندهFSAE برای شرکت در مسابقة

 
 : رونمایی از خودروی سورنا، ساخته شده در دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 103تصویر 

 عکس از خبرگزاری ایرنا، عکاس: محسن بخشنده ،FSAE  برای شرکت در مسابقة
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 : تبلیغات مراسم نکوداشت دکتر محمد حسن مدیر شانه چی، 104تصویر شماره

 دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

 

 
 های امتحانی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهدای از برگه: نمونه105تصویر 
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 مربوط به دانشگاه کار و پیشه مشهد: نامة اداری 106تصویر شمارة 
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 : نامة اداری مربوط به ادغام دانشگاه کار و پیشه در دانشکده مهندسی 107تصویر شمارة 

 دانشگاه فردوسی مشهد
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 : نامة اداری مبتنی بر ادغام دانشگاه کار در دانشکدة مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد 108تصویر شمارة 
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 اداری مربوط به بازگشایی دانشگاه پس از انقالب فرهنگی: نامة 109تصویر شمارة 
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 : نامة تقدیری مربوط به مشارکت اعضای هیآت علمی دانشکده مهندسی در جنگ تحمیلی110تصویر شمارة 
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 : نامة تقدیری دربارة آموزش اختصاصی دانشجویان رزمنده 111تصویر شمارة 

 توسط اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی

 



 

 

 
 


