ﻫﺮﻣﺰﮔـﺎن ﻫﻨـﻮز در اﺑﺘـﺪای ﻣﺴـﯿﺮ
ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺨﺼﺺ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺷﺒﮑﻪ اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻫﺮﻣﺰ؛ دﮐﺘﺮﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮﻫﺎدی ،ﻣﺨﺘﺮع ﻧﺨﺒﻪ و
ﺟﻮان ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﮑﺎر ﺳﺎز ﺣﺮﯾﻖ ﻫﺴﺘﻪ ای ﺑﺎﺷﺮﮐﺖ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﮐﺸﻮر ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﻘﺮه و ﻋﻨﻮان ﻧﺎﺋﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ
اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺷﺪ.
وی ﮐﻪ دارای ﻣﺪرک ﻓﻮق دﮐﺘﺮای ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪای ،ﻧﻔﺮ دوم ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت
اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺳﺎل  ،2016ﻋﻀﻮ اﻧﺠﻤﻦ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان ،رﯾﯿﺲ ﺳﺎﺑﻖ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺑﺴﯿﺞ ﻋﻠﻤﯽ و ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر و ﻧﯿﺰ
ﺑﺮﻧﺪه ﺟﺎﯾﺰه ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺑﻪﯾﮏﺑﺎره ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ
اﺧﺘﺮاﻋﺶ ﺑﻪ ﺗﯿﺘﺮ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺧﺒﺮﮔﺰاریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﺎﻧﯽ و
ﮐﺸﻮری ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
دﮐﺘﺮﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮﻫﺎدی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎی
اﻗﺘﺼﺎدی  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﯾﺎدی ﮐﻪ دارددر ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ
در اﺑﺘﺪای ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ
ﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ.

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ
ﻣﻨﺼﻮر ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﻪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮد اﻇﻬﺎرداﺷﺖ :ﻣﺘﻮﻟﺪ
ﻣﻬﺮﻣﺎه  62در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان ﻫﺴﺘﻢ،
ﺗﺤﺼﯿﻼﺗﻢ را ﺗﺎ دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن در ﻣﺪارس ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻟﺘﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رودان
آن زﻣﺎن ﺑﺎ ﭼﺎپ ﻧﺎﻣﻢ در ﺗﻨﻬﺎ روزﻧﺎﻣﻪ
ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم ،
اﺳﺘﺎن)ﺻﺒﺢ ﺳﺎﺣﻞ( ﺑﻪﻋﻨﻮان داﻧﺶآﻣﻮز ﻣﻤﺘﺎز رﻏﺒﺘﻢ ﺑﺮای درس ﺧﻮاﻧﺪن
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺪه و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻻﺑﺮﻧﺪه اﻧﮕﯿﺰه و ﻧﻮﻋﯽ

ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﺮای ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ درس ﺧﻮاﻧﺪﻧﻢ ﺷﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎ
ﭘﺎﯾﺎن دوره دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﻫﻤﻮاره از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎﺷﻢ.
ﺳﭙﺲ در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ وارد داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪرﺟﺎﯾﯽ ﺗﻬﺮان و در رﺷﺘﻪ
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮدم .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
رﺷﺘﻪ داﺷﺘﻢ ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﮐﻼسﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮدم و
ﺑﺮای دروس ﺗﺨﺼﺼﯽ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ در ﮐﻼسﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻢ ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﯽﮐﺮدم ﺗﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد را ﻗﻮیﺗﺮ ﮐﻨﻢ ،در ﺳﺎل  ۸۴ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻟﯿﺰری و ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺮح ﺑﻮد ﺑﻪ واﺳﻄﻪ
راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و ﻋﻼﻗﻤﻨﺪی ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺳﺎﺗﯿﺪم در ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ
رﺷﺘﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻟﯿﺰر و ﻣﺨﺎﺑﺮات را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدم و در داﻧﺸﮕﺎه
ﮐﺮﻣﺎن ﻗﺒﻮل ﺷﺪم.
ﻣﻘﺎﻻت ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺮدﺑﺎن ﺗﺮﻗﯽ
در اﯾﻦ دوره ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدم در واﻗﻊ
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﺮدﺑﺎن ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻣﻦ دراﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﻮده اﺳﺖ  .ﺳﺎل
 ۸۶ﭘﺮوژه ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ دوره ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪم را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﯿﺒﺮﻫﺎی
ﻧﻮری ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﯾﻦ اﺳﺎﺗﯿﺪ اﯾﺮان در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺨﺎﺑﺮات
اراﺋﻪ ﮐﺮدم ﮐﻪ دﻋﻮت ﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ در
داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎی ﺑﺰرگ اروﭘﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮدم.
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوره ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ در آزﻣﻮن ورودی دوره دﮐﺘﺮا در ﻓﯿﻠﺪ
ﻫﺴﺘﻪای ﺷﺮﮐﺖ ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻗﺒﻮﻟﯽ در اﯾﻦ آزﻣﻮن ﺷﺪم و از ﺳﺎل ۸۸
دوره دﮐﺘﺮای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪای را در ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﮐﺮدم.در اﯾﻦ
دوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻋﻤﻠﯽ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺮای ﮐﺸﻮر
آﻏﺎز ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﻫﺴﺘﻪای
 RETGEMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ در دﻧﯿﺎ ﺑﻮد.
ﺳﺎﺧﺖ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻫﺴﺘﻪ ای
ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﺎﺧﺖ دﺳﺘﮕﺎه آﺷﮑﺎر ﺳﺎز ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﻮش ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ
در ﺳﺎل  ۲۰۱۶در اﻟﻤﭙﯿﺎد اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﻬﺎن در ﺳﺌﻮل ﻣﺪال ﻧﻘﺮه ﺟﻬﺎن را
ﮐﺴﺐ ﮐﺮدم در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﻬﺎن از ﻃﺮف ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر  ۳۲ﮐﺸﻮر ﺑﺰرگ دﻧﯿﺎ و ﺷﺸﺼﺪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪه در ﮐﺮه
ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﯾﺪ ﺗﯿﻢ ﻫﺎی روﺳﯿﻪ ،ﭼﯿﻦ ،آﻣﺮﯾﮑﺎ،ﮐﺮه ﺟﻨﻮﺑﯽ،
ﻟﻬﺴﺘﺎن از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﺷﺎﺧﻪ
ﻣﻘﺎم اول را ﮐﺴﺐ و ﺑﻨﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه
ﻫﺴﺘﻪ ای ﮐﺸﻮر روﺳﯿﻪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﺟﺎﯾﮕﺎه دوم و ﻧﺎﺋﺐ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮد
اﺧﺘﺼﺎص داده ام.
ﻋﻼﻗﻪ ذاﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ
ﻣﺨﺘﺮع و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﮔﻔﺖ :ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻪ ﻓﯿﺰﯾﮏ از ﯾﮏ ﮐﺘﺎب ﺷﺮوع
و ﺑﻪ اﺧﺘﺮاع دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪ.
اوﻟﯿﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻓﯿﺰﯾﮏ و ﭘﯿﺪاﺷﺪن ﺟﺮﻗﻪﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﻋﻼﻗﻪام ﺑﻪ اﯾﻦ
درس در ﻣﻘﻄﻊ دﺑﯿﺮﺳﺘﺎن ﺑﻮد .ﯾﮑﯽ از ﺑﺴﺘﮕﺎن ﮐﺘﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ”
ﻧﺴﺒﯿﺖ اﻧﯿﺸﺘﯿﻦ” ﺑﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﯾﻪ داد .ﺑﺎﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب دﯾﺪ و ﻣﺴﯿﺮ
ﺧﻮﺑﯽ در ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﮑﺎر ﺷﺪ ،آن زﻣﺎن ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﺮدم اﯾﻦ ﮐﺘﺎب،

ﮐﺘﺎب ﺳﺎدهای اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﻪﺷﺪه در آن ﺗﺎ ﺣﺪودی ﺑﺮاﯾﻢ
ﻗﺎﺑﻞﻓﻬﻢ و درک ﺑﻮد .در ﺧﺼﻮص ﻣﻄﺎﻟﺐ ﮐﺘﺎب ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ دﺑﯿﺮان
ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻢ.
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽام ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺑﻮدن ﻣﻄﺎﻟﺐ
اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺷﺪم ،اداﻣﻪ داد :از دوران داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﺷﺮوع ﮐﺮده و ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم در ﮐﻼسﻫﺎی درس ﻓﯿﺰﯾﮏ ﭼﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮم،
داﻧﺸﮕﺎه اﻣﯿﺮﮐﺒﯿﺮ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان و ﮔﺎﻫﺎ داﻧﺸﮕﺎه ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮ .ﻣﻦ
در ﮐﻼسﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮏ اﯾﻦ داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪم.
ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در دوره دﮐﺘﺮی ﻓﯿﺰﯾﮏ ﻫﺴﺘﻪای را اﻧﺘﺨﺎب و در
آن ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺮدم ،اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮوﻧﺪ،
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻣﺸﮑﻼت زﯾﺎد اﺳﺖ و اﻋﺘﺒﺎرات ﮐﻢ ،اﻣﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺳﻤﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺮد .ﻣﻦ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم داده و ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﺮژی
اﺗﻤﯽ ﭘﺮوژهﻫﺎﯾﯽ را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﯾﻢ ،ﭘﺮوژه آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺮای آﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮد.
ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪ
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :در ﮐﻨﺎر اﺳﺘﺎدم ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ را ﺳﺎﺧﺘﻢ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل
ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﻢ .آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺤﯿﻄﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻣﻌﺮض
ﺗﺎﺑﺶ رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ اﺳﺖ .ﺑﺮای آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻫﺴﺘﻪای ﺑﺎ وﻟﺘﺎژ  5ﻫﺰار وﻟﺖ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ و ﮐﺎر ﮐﺮدن ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﯿﺰان وﻟﺘﺎژ ،ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک اﺳﺖ و
ﯾﮏ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ آﺧﺮﯾﻦ اﺷﺘﺒﺎه آن ﻓﺮد ﺑﺎﺷﺪ.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ در ﺧﺼﻮص ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه و اوﻟﯿﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ
داد :ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ذرات رادﯾﻮاﮐﺘﯿﻮ ﺳﺪﯾﻢ ﺣﺲ ﺧﻮﺑﯽ
اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﮐﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ
ﺑﺮاﯾﻤﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﺑﻪ
ﻫﺪف ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﻢ.
ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :ﺳﺎﺧﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰیﻫﺎ و ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت و
زﺣﻤﺎت زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺖ .ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮﮔﺰارﮐﻨﻨﺪه آن ﻓﺪراﺳﯿﻮن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺮﻋﺎن ﺑﻮد ،ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿﻢ اﻣﺎ
اﺟﺎزه ﺣﻤﻞ ﺗﺠﻬﯿﺰات دﺳﺘﮕﺎﻫﻤﺎن را ﺑﺎ ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﻧﻤﯽدادﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺮای اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻞ و
ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ و ازاﯾﻦﺟﻬﺖ ﻧﺎﭼﺎر ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﺪون دﺳﺘﮕﺎه آﺷﮑﺎرﺳﺎز
ﻫﺴﺘﻪای اﻣﺎ ﺑﺎ در دﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﯽ ﭼﻮن ﻋﮑﺲ و ﻓﯿﻠﻢ از ﻧﺤﻮه ﮐﺎر
دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای ﺷﺮﮐﺖ در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺣﺎﺿﺮﺷﯿﻢ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﺴﺐ
رﺗﺒﻪ اول را داﺷﺘﯿﻢ اﻣﺎ ﺑﺎاﯾﻦﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻔﻮذ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ
ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ ﻣﻘﺎم دوم را ﮐﺴﺐ ﮐﻨﯿﻢ و دﺳﺘﺎورد ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻪ
ارﻣﻐﺎن آوردﯾﻢ.
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ در راس آﻣﻮزش
ً
ﺑﻪ
اﯾﻦ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :داﺋﻤﺎ
داﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺴﺐ ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و
ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را در رأس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﮐﺘﺎب “ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ

ﮐﻠﯿﺪی ﻓﯿﺰﯾﮏ” ﮐﺘﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻟﯿﻒ آن  8ﺳﺎل زﻣﺎن اﺧﺘﺼﺎص
دادم ،ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﻢ در ﻣﻮرد ﻓﯿﺰﯾﮏ و داﻧﺴﺘﻪﻫﺎﯾﻢ را
در آن ﻧﻮﺷﺘﻢ ﺗﺎ ﯾﺎدﮔﺎری ﺑﻤﺎﻧﺪ ﺑﺮای آﯾﻨﺪﮔﺎن .اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﮐﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً
در آن ﻫﯿﭻ ﻓﺮﻣﻮﻟﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ  ،ﻣﻔﻬﻮﻣﯽﺗﺮﯾﻦ و ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻓﯿﺰﯾﮏ را ﺑﻪ زﺑﺎن ﺳﺎده ﺑﯿﺎن ﮐﺮدهام.
اﺧﺘﺮاﻋﯽ ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
اﯾﻦ ﻣﺨﺘﺮع ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﯾﮑﯽ از اﺧﺘﺮاﻋﺎت ﺧﻮد ﮔﻔﺖ :ﺗﺼﺎدﻓﺎت
ﺟﺎدهای ﺑﺎ ﺷﺘﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؛
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای آن ﭼﺎرهاﻧﺪﯾﺸﯽ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ
ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد و در اﺳﺘﺎنﻫﺎی ﮐﺮﻣﺎن،
ﺳﻤﻨﺎن و ﯾﺰد ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آن درﮔﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی ﺗﻠﻔﺎت
دارد و دارای ﺗﺒﻌﺎت ﺟﺎﻧﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ زﯾﺎدی اﺳﺖ.
ﺷﺒﺮﻧﮕﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺷﺘﺮﻫﺎی ﺳﺮﮔﺮدان
ﻓﺮﻫﺎدی اداﻣﻪ داد :در دﻧﯿﺎ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻌﻀﻞ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ،
ﺧﻮدروﻫﺎی ﻣﺪرﻧﯽ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮی وﺟﻮد دارد و
از ﻣﺎﺷﯿﻦ در
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﺷﺐ ﭼﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ و ﺑﺎ ﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪای
ﺟﺎده ﻗﺮار دارد و ﺑﻪ راﻧﻨﺪه ﻫﺸﺪار ﻣﯽدﻫﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﮐﻪ ﺑﺮای
ﺧﻮدروﻫﺎی )ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎی ﺧﺎص( دارای اﯾﻦ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ
اﻓﺮاد در ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺎﺷﯿﻦﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن
ﻗﯿﻤﺖ آنﻫﺎ ﻧﺪارﻧﺪ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :روش دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﺎدﻓﺎﺗﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻮارﻫﺎی ﺷﺐ رﻧﮓﺑﺮ روی ﺑﺪن
دامﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺘﺮ اﺳﺖ ،اﯾﻦ روش ﻧﯿﺰ آنﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ را رﻓﻊ
ﻧﮑﺮد.
اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﺑﺮای ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻟﯿﺰری
ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﯾﻢ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺟﺎده ﻧﺼﺐ ﻣﯽﺷﻮد و ورود و ﺧﺮوج ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﺑﻪ
ﺟﺎده را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﭼﺮاغﻫﺎی ﻫﺸﺪاردﻫﻨﺪه ﺑﻪ راﻧﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼع
ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ  100_50ﻣﺘﺮی از ﺧﻮدرو دام در ﺟﺎده اﺳﺖ ،اﻟﺒﺘﻪ
در اﺑﺘﺪای ﺟﺎده ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﺑﺎ ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎﯾﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﺧﻮاﻫﯿﻢ
داد.
وی اﻇﻬﺎر ﮐﺮد :اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ،روﻧﺪ ﺛﺒﺖ اﺧﺘﺮاع
آن ﻧﯿﺰ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪ و آﻣﺎده ﻣﻌﺮﻓﯽ و اراﺋﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
وزارت راه ﻣﺮﺗﺒﻂاﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق رخ دﻫﺪ اوﻟﯿﻦ ﺟﺎدهﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ
ﮐﺸﻮر را ﺧﻮاﻫﯿﻢ داﺷﺖ )ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود و ﺧﺮوج ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﺳﺖ(.
از ﻃﺮﻓﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪ ﻫﺴﺘﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﺗﺠﺎریﺳﺎزی ﺑﺮﺳﺪ ،ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻌﺪی آن ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺣﻮزه ﺧﻠﯿﺞﻓﺎرس ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺑﻮد.
ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻓﺮﻫﺎدی ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯿﻪ ،ﺧﻮدﻣﺎن
ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﺨﺼﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮐﺮدﯾﻢ و ﻃﺮح را ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺳﺎﯾﺮ
ﻣﺴﺌﻮﻻن ﺗﺤﻮﯾﻞ دادهاﯾﻢ اﻣﺎ ﻫﻨﻮز اﺳﺘﻘﺒﺎﻟﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺷﺮق

اﺳﺘﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﻌﺪد ﺗﺮدد ﺷﺘﺮ ،اﯾﻦ اﺧﺘﺮاع ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﺗﺒﺪﯾﻞﺷﺪه اﺳﺖ و اﺋﻤﻪ ﺟﻤﻌﻪ ،ﻣﺮدم و ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎزی ﻣﻄﺎﻟﺒﻪ ﮔﺮی آن را
اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺟﺎﯾﺰه ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﻓﺮﻫﺎدی ﺑﯿﺎن ﮐﺮد :در ﺳﺎل  97رزوﻣﻪ و ﻃﺮح ﭘﮋوﻫﺸﯽ آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻫﺴﺘﻪای
را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻣﻞ ارﺳﺎل ﮐﺮدم و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﺰه ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺣﺴﺎﺑﯽ
ﺑﺮای اﺳﺘﺎن ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺷﺪم.
ﻫﻨﻮز ﺧﻮد را اﺳﺘﺎد ﻧﻤﯽداﻧﻢ
وی ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را اﺳﺘﺎد ﻧﻤﯽداﻧﻢ ،ﻋﻨﻮان ﮐﺮد :اﺳﺘﺎد ﺑﻮدن
ﻟﻔﻆ ﺳﻨﮕﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز زود اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ را اﺳﺘﺎد ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ ،ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﻧﺠﺎم دادهام ﺑﻪﻧﻮﻋﯽ ﺧﻮﺷﻪﭼﯿﻨﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ و
ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﭘﯿﺶ رو اﺳﺖ؛ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﮐﺎرﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﯾﮏ اﺳﺘﺎد واﻗﻌﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮم و ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪهام زود اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻦ اﺳﺘﺎد
ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.
ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ آرزوی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن
ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﭘﯿﺎم ﻧﻮر ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن اداﻣﻪ داد :در اﺳﺘﺎن
ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ،ﺟﺎی اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰ در
اﺳﺘﺎن ﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ .داﻧﺶآﻣﻮزان ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﺤﻘﻘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ داﻧﺸﮕﺎه
ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ اﻣﺎ ﻋﻼﻗﻪ و اﺳﺘﻌﺪاد ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ دارﻧﺪ و ﻣﮑﺎﻧﯽ
ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد اﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮد ﺳﺒﺐ دﻟﺴﺮدی اﯾﻦ
ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻣﯽﺷﻮد و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺎ ﻧﺨﺒﮕﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺎاﺳﺘﻌﺪاد
اﺳﺘﺎﻧﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﻢ و ﺳﺎﯾﺮ اﺳﺘﺎنﻫﺎ از آﻧﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺒﺐ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺑﺎر ﻋﻠﻤﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻓﺮﻫﺎدی اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺎ در ﻋﻠﻢ دﺳﺖ ﺑﺮﺗﺮ را
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و اﮔﺮ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق در ﻋﻠﻢ رخ دﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮان در دﻧﯿﺎ از
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ اﯾﺮان ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ.
ﺟﻮان ﻣﺨﺘﺮع ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻧﯽ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺎ ارزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و اﻣﯿﺪواری ﺑﺮای
ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ و ﻫﺮﻣﺰﮔﺎن ﮔﻔﺖ :اﻣﯿﺪوارم روزی ﺑﺮﺳﺪ ﮐﻪ
ﺗﻤﺎم ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺮزو ﺑﻮم ﺑﻪ آرﻣﺎن ﻫﺎی اﻣﺎم راﺣﻞ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده وﺑﻨﺎ
ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮده ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی ﻋﻠﻢ را ﺑﺮ ﻫﺮ ﻋﻨﻮان دﯾﮕﺮ ارﺟﺤﯿﺖ داده
و در ﻣﺴﯿﺮ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺎم اﯾﺮان را ﺑﻠﻨﺪ آوازه ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻧﺘﻬﺎی ﭘﯿﺎم/

