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*برای اعضای گرامی هیأت علمی 

کـه بالندگی انسـان ها و سـازندگی »ايـران« وامدار کوشـايی و دانايی آنان در 
گسـترۀ خدمت ايشـان بـه »فرهنـگ«، »دانـش« و »فّناوری« اين سـرزمین 

است. 

**برای دانش جویان و دانش آموختگان ارجمند

و  کشـور  سـربلندی  زمینه سـاز  آنـان،  بینشـی  و  دانشـی  پويندگـی  کـه   
ماندگاری نام درخشـان »نخسـتین دانشـگاه صنعتی ایران« اسـت. ايشـان 
»دانايـی« و »پاکـی« را بـاور دارنـد و همـواره می کوشـند تـا انسـان هايی 

اثرگـذار و سـازنده باشـند.                     

***برای کارکنان محترم و شریف 

کـه هّمـت واالی آنان برای خدمت رسـانی به پژوهشـگران دانشـگاه و رعايت 
اخـاق حرفـه ای و تعّهـد کاری ايشـان سـتودنی اسـت. اينـان زمینه سـازان 

تابندگـی دانشـگاه و دارندگـی افتخارهای درخشـاِن آن هسـتند.

با احترام و اخاص:
سّید حّجت الحِقّ ُحسینی
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فّنــی و مهندســی، در ســال  مجتمــِع دانشــگاهی 
ســۀ آمــوزِش عالــی  بــا ادغــام 13 مؤِسّ 1359ش. 
ــگاه  ــه دانش ــال 1362ش. ب ــد و در س ــکیل گردي تش
ــال  ــرانجام در س ــام داد. س ــر ن ــی و مهندســی تغیی فّن
ــِن  ــه نَصیُرالّدي ــی خواج ــگاه صنعت ــه دانش 1367ش. ب
ــام  ــن ن ــا همی ــون ب ــد و تاکن ــذاری ش ــی نام گ طوس
ــۀ  س ــن مؤِسّ ــد. قديمی تري ــه می ده ــود ادام ــه کار خ ب
ــت  ــی پُس ــی تشــکیل دهندۀ دانشــگاه، مدرســۀ عال عال
و تلگــراف )مخابــرات( اســت کــه تأســیس آن بــه ســال 

بــر می گــردد. 1307ش. 

ــخ  ــوع تاري ــر موض ــواره ب ــگاهی، هم ــۀ دانش در جامع
و  اســت  بــوده  مناقشــه  دانشــگاه  پايه گــذاری 
ــون  ــات گوناگ س ــا مؤِسّ ــط ب ــای مرتب ــی تاريخ ه برخ
ــت و  ــی پُس ــۀ عال ــژه مدرس ــه وي ــکیل دهنده و ب تش
تلگــراف )مخابــرات( را نادقیــق می دانســتند. بــرای 
در  روشــنگری  و  موجــود  ابهامــات  پــاره ای  رفــع 
ــه  ــی خواج ــگاه صنعت ــعۀ دانش ــیس و توس ــِخ تأس تاري
ر شــد تــا پژوهشــی بــر  نَصیُرالّديــِن طوســی مقــرَّ
ــۀ مســتندات قطعــی  ــر پاي ــای درســت علمــی و ب مبن
و بــدون اّمــا و اگرهــای تاريخــی انجــام شــود؛ از 
ــِن  ــه نَصیُرالّدی ــی خواج ــگاه صنعت ــن روی دانش اي
ريشــه های  واکاوی  و  پژوهــش  بــرای  طوســی، 
تاريخــی و پیشــینۀ علمــی و فرهنگــی خويــش در 
عرصــۀ اجتمــاع و گســترۀ صنعــت، بــا اعــان فراخــوان 
ــاوری  ــش و فّن ــگاری دان ــوزۀ تاريخ ن ــگران ح از پژوهش
ــران، درخواســت همــکاری کــرد.  ــی در اي آمــوزِش عال
شــد  دريافــت  پژوهشــگران  پژوهشــی  طرح هــای 
ــید.  ــام رس ــه انج ــا ب ــی و داوری آنه ــد بررس و فرآين
ســرانجام، طــرح پژوهشــی جنــاب آقــای دکتــر ســّید 

کار  ايــن  و  شــد  برگزيــده  ُحســینی   ُحّجت الحــّق 
ــید. ــامان رس ــه س ــی ب پژوهش

ــزارش  ــن گ ــان بدي ــی ايش ــۀ پژوهش ــی از کارنام بخش
اســت: مشــاورِ علمــی دفتــر منطقــه ای ســازمان جهانــی 
ــکو(،  ــد )يونس ــل متَّح ــی ِمل ــی و فرهنگ ــی، علم آموزش
مشــاور ارشــد و عضــو هیــأت علمــی گــروه اختــر فیزيــک 
ــز  ــران و نی ــی ته ــز ستاره شناس ــی مرک ــان شناس و کیه
ــگر  ــی، پژوهش ــزی آموزش ــش و برنامه ري ــازمان پژوه س
ــران، عضــو هیــأت  کیهــان شناســی ســازمان فضايــی اي
علمــی و هیاتامنــای خانــۀ رياضّیات نیشــابور وابســته به 
فرهنگســتان علــوم ج.ا.ايــران، رئیــس گــروه علــوم و فنون 
ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ ملـّـی ج.ا.ايــران، مشــاورِ علمی 
مرکــز مطالعــات و برنامه ريــزی شــهر تهــران در پژوهش و 
نــگارش ســندهای راهبــردی علمــی، تاريــخ نــگار علم در 
آمــوزش عالــی ايــران با تخّصــص رياضّیــات و نجــوم دورۀ 
اســامی، مدير پژوهش و فّنــاوری دائرهݑ المعــارف ايران، 
نويســنده و مترجــم 21 جلــد کتــاب تخّصصــی و تاريــخ 
علــم، 89 مقالــۀ علمــی، پژوهشــی و علمــی، ترويجــی در 
نشــريّاِت معتبــر ملـّـی و بین المللــی، 65 مقالــه ارائــه شــده 
در همايــش هــای معتبــر ملـّـی و بیــن المللــی، انجــام 8 طرح 
ــش کشــوری و  ــی 21 هماي ــر علم ــی، دبی پژوهشــی ملّ
شــهری در ايــران و تهــران، پژوهشــگر و کارشــناس علمی 
در 32 برنامــۀ زنــده و تولیــدی صــدا و ســیمای ج.ا.ايــران 
ســۀ  در گــروه دانــش، پژوهشــگر فلســفۀ علــم مؤِسّ
پژوهشــی حکمــت و فلســفۀ ايــران، ســرداور کتــاب فصل 
ــی وزارت  ــِت فرهنگ ــران در معاون ــال ج.ا.اي ــاب س و کت
ــوم،  ــروه تخّصصــی نج ــاد اســامی در گ ــگ و ارش فرهن
عضــو هیــأت تحريريـّـه و شــورای ســردبیری مجلّــۀ بیــن 
ــزی و  ــی »آســمان شــب«، عضــو شــورای برنامه ري الملل



کارشناســی فصلنامــۀ تخّصصــی رشــد آمــوزش فیزيــک، 
اســتاد آمــوزش و پژوهــش در دانشــگاه هايی چــون 

دانشــگاه بیــن المللــی امــام رضــا )ع(، تهــران و ... 

ــای  ــچ و خم ه ــی پی ــگاه و بررس ــِخ دانش ــتن تاري دانس
توســعۀ آن و فــراز و نشــیب های گذشــته همــواره 
و  آينــده  بــه  اُمیــد  هّويت بخشــی،  در  می توانــد 
ــر  ــتر و بهت ــی بیش ــد و بالندگ ــرای رش ــزی ب برنامه ري
موثّــر باشــد. تقريبــا تمامــی دانشــگاه های معتبــر 
دنیــا، تاريــخ مدّونــی از مســیر تکامــل و توســعۀ خــود 
را نوشــته اند. زمــان شــروع بــه کار بســیاری از آنهــا در 
ــاله  ــد صدس ــی چن ــدارس دين ــا و م ــه کالج ه ــرب، ب غ
ــر  ــوارد زي ــه م ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــردد. ب ــر می گ ب

ــرد: اشــاره ک

دانشــگاه بولونیــای ایتالیــا، )پايه گــذاری 1088 
عالــی  آمــوزِش  ســۀ  / 467 ش.( نخســتین مؤِسّ م. 
و  آموزه هــا  پايــۀ  بــر  کــه  اســت  باخترزمیــن  در 
آموزش هــای دينــی پديــدار شــده اســت و رفتــه 
رفتــه گســترش يافتــه و بالندگــی يافتــه اســت؛ 
)بنیان گــذاری 1222  دانشــگاه پــادوا  هم چنیــن 
ــناخته  ــا ش ــن دانشــگاه ايتالی ــه دّومی م. / 601 ش.( ک
ــش و  ــوزش نماي ــری آم ــروه هن ــۀ گ ــر پاي ــود ب می ش
نیــز تــاالر اندام شناســی انســان )آناتومــی( رشــتۀ 
پزشــکی ســاختارگرا شــده اســت. دانشــگاه کمبریــج 
انگلســتان )پايه گــذاری 1209 م. / 588 ش.( تنهــا 
ــه  ــذاری دانشــگاه آکســفورد ب ــس از بنیادگ يکســال پ
کوشــايی پــاپ گريگــور نُهــم بــرای آموزش هــای 
ــس  ــال های پ ــد و در س ــدار ش ــیحیان پدي ــی مس دين

از آن گســترش يافــت و بالنده تــر شــد.

)بنیان گــذاری  فرانســه  مون پیلیــه  دانشــگاه 
مــدارس  شــماری  ادغــام  از  ش.(   668  / 1289م. 
ــوم  ــته های عل ــه رش ــه رفت ــد و رفت ــد آم ــی پدي عال
و فّناوری هــای نويــن را پوشــش داد و رشــد کــرد. 
دانشــگاه الوال کانــادا )بنیادگــذاری 1663 م. / 1042 
ش.( نخســتین دانشــگاه ايــن کشــور در اســتان کبــک 
اســت کــه از قديمی تريــن دانشــگاه های آمريــکای 
ــر  شــمالی نیــز شــناخته شــده اســت. ايــن دانشــگاه ب
ــه  ــان يافت ــی بنی ــای دين ــا و آموزش ه ــۀ آموزه ه پاي
اســت و ســپس در عرصــۀ علــوم انســانی رشــد کــرده 
ــک  ــایی مکزی ــلطنتی و کلیس ــگاه س ــت. دانش اس
)پايه گــذاری 1551 م. / 930 ش.( کــه قديمی تريــن 
دانشــگاه قــاّرۀ آمريــکا نیــز هســت بــرای آموزش هــای 
دينــی پديــد آمــده اســت و در پهنــۀ زمــان گســترش 

ــرده اســت. ــه و رشــد ک يافت

در پايــان امیــدوارم کتــاب حاضــر کــه نتیجــۀ زحمــات 
ســّید  دکتــر  آقــای  جنــاب  گرانقــدر  پژوهشــگر 
ــۀ  ــتفادۀ جامع ــورد اس  ُحّجت الحــّق حســینی اســت، م
ــاب  ــن کت ــه اي ــژه آنک ــه وي ــرد ب ــرار گی ــگاهی ق دانش
فراتــر از تاريــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّديــِن 
طوســی اســت و تاريــخ آمــوزِش عالــی فّنی و مهندســی 
ــه  ــر ب ــخ معاص ــال تاري ــصت س ــّی ش ــور را در ط کش

ــر کشــیده اســت. ــه تصوي ــی ب خوب

علی خاکی صدیّق

رئیس دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّدیِن طوسی
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دانشـــگاه  »تاریـــِخ  و  شصت ســـاله  پیشـــینۀ 
ـــی« از 1307  ـــِن طوس ـــه نَصیُرالّدی ـــی خواج صنعت
تـــا 1367 ش. پژوهـــش و نـــگارش شـــده اســـت. در 
ـــی  ـــوزِش عال ـــِخ آم ـــی از تاري ـــه بخش ـــش ب ـــن پژوه اي
ــِخ  ــا تأکیـــد بـــر تاريـ فّنـــی و مهندســـی کشـــور بـ
ــی  ــِن طوسـ ــه نَصیُرالّديـ ــی خواجـ ــگاه صنعتـ دانشـ
پرداختـــه شـــده اســـت. بســـیار ســـزاوار اســـت تـــا 
ســـازمان های دانشـــگاهی و پژوهشـــگاهی و نیـــز 
ـــاوری  ـــم و فّن ـــگاری عل ـــخ ن ـــوزۀ تاري ـــگران ح پژوهش
ـــوزِش  ـــی و مهندســـی آم ـــخ فّن در راه بازشـــناخت »تاري

عالـــی کشـــور« اهتمـــام ورزنـــد.

ــه ايـــن گونـــه موضوع هـــای علمـــی و  پرداختـــن بـ
ــه  ــت. بـ ــاز اسـ ــن و ماهّیت سـ ــی، هويّت آفريـ فرهنگـ
حقیقـــت، گذشـــته چراغـــی فـــراراه آينـــده اســـت و 
ــاور  ــود. بـ ــاخته می شـ ــان سـ ــول زمـ ــان در طـ انسـ
ـــدار  ـــاور از اقت ـــن ب ـــد و اي ـــی می آفرين ـــی، تواناي تواناي
علمـــی و فرهنگـــی مايـــه می گیـــرد. انســـان های 
بالنـــده و پیشـــگام بـــه پشـــتوانۀ دانـــش و بینـــش، 
را  کشـــور  و  می دهنـــد  پـــرورش  را  انگیزه هـــا 
ــای  ــدگاری کارهـ ــِز مانـ ــد، رمـ ــازند. بی ترديـ می سـ
ـــت و  ـــی هويّ ـــی« در بازگوي ـــی و فرهنگ ـــذار »علم اثرگ
ـــی  ـــی و چگونگ ـــی چراي ـــگ« و بازنماي ـــت »فرهن ماهّی

»علـــم« اســـت. اينهـــا  ســـاخته های »بیرونـــی« 
می کننـــد  فـــرد  »درونـــی«  يافتـــۀ  را  اجتمـــاع 
»انگیـــزه«  و  »بینـــش«  دانـــش،  سايه ســـار  از  و 

فريننـــد. می آ

ـــی  ـــگاه صنعت ـــه دانش ـــاور ک ـــن ب ـــر اي ـــش ب ـــن پژوه اي
خواجـــه نَصیُرالّديـــِن طوســـی، نخســـتین دانشـــگاه 
ــامان  ــت و سـ ــام گرفـ ــت انجـ ــران اسـ ــی ايـ صنعتـ

پذيرفـــت. 

صنعتـــی،  و  تاريخـــی  بررســـی های  دســـتامد 
بازگو کننـــدۀ يـــک حقیقـــت واقعـــی و واقعّیـــت 

حقیقـــی هســـتند:

ـــس  ـــراف«  پ ـــت و تلگ ـــی پُس ـــی فّن ـــۀ عال »مدرس
از پايه گـــذاری در 1307 ش. بـــه چهـــار دلیـــل:

1( ديرينگـــی در زمـــان پايه گـــذاری و پیشـــینگی در 
ـــور ـــی کش ـــوزِش عال ـــام آم نظ

2( گســـترِش شايســـته در دو موضـــوع آمـــوزِش نظـــری 
ـــرد عملـــی صنعتـــی دانشـــگاهی و کارب

و  مهندســـی  ابزارهـــای  روزآمـــد  پیشـــرفِت   )3
ــا در بهبـــود فّناوری هـــای ارتباطـــی  اثرگـــذاری آنهـ



ــردم   ــی مـ زندگـ

4( پیوســـتگی پوينـــده و ارتبـــاط پايـــدار در پهنـــۀ 
آمـــوزش و فّنـــاوری کشـــور

ـــگاه  ـــتین دانش ـــای »نخس ـــن و ســـنگ بن نقطـــۀ آغازي
ـــی  ـــی فّن ـــۀ عال ـــن مدرس ـــران« اســـت و اي ـــی ای صنعت
ــگاه  ــن »دانشـ ــودی امروِزيـ ــِن وجـ ــن، رکـ ديروزيـ

ـــت. ـــی« اس ـــِن طوس ـــه نَصیُرالّدی ـــی خواج صنعت

در انجام اين پژوهش و سامان گرفتن آن : 

* در »دانشـــگاه صنعتـــی خواجـــه نَصیُرالّدیـــِن 
ـــت  ـــق: رياس ـــی صّدي ـــی خاک ـــر عل ـــتاد دکت ـــی«، اس طوس
ـــانیان  ـــدی احس ـــر مه ـــگاه و دکت ـــور دانش ـــمند و بینش دانش
ـــگاه  ـــاوری دانش ـــی و فّن ـــد پژوهش ـــت ارجمن ـــرد: معاون مف
هدايـــِت عالمانـــه و حمايـــِت کريمانـــۀ همـــه جانبـــه ای 

داشـــته اند. 

مّلـــی  کتابخانـــۀ  و  اَســـناد  در»ســـازمان   *
ــت  ــزی: معاونـ ــا عزيـ ــر غامرضـ ــران«، دکتـ ج.ا.ایـ
اَســـناد ملّـــی ســـازمان، اســـتاد محســـن روســـتايی: 
مديـــرکّل تنظیـــم و پـــردازش اَســـناد ملّـــی در 
ـــام  ـــواری تم ـــا بزرگ ـــازمان؛ ب ـــی س ـــناِد ملّ ـــت اَس معاون
همراهی هـــا و همکاری هـــای صمیمانـــه داشـــتند. 

ــور«،  ــوزِش کشـ ــنجِش آمـ ــازمان سـ * در »سـ
ـــخنگوی  ـــی و س ـــاور عال ـــی : مش ـــین توّکل ـــر حس دکت
ســـازمان، کريمانـــه راهنمايی هـــای ارزنـــده و نـــکات 
ســـازنده ای را يـــادآور شـــدند. بی گمـــان بـــدون 
ـــخ  ـــش و واکاوی تاري ـــن پژوه ـــان کار اي ـــواری ايش بزرگ
آمـــوزِش عالـــی فّنـــی و مهندســـی کشـــور ســـامان 

نمی گرفـــت.

ـــوزِش  ـــزی آم ـــش و برنامه ری ـــۀ پژوه س * در »مؤِسّ
ـــت  ـــاهی: رياس ـــرين نورش ـــر نس ـــم دکت ـــی«، خان عال
ـــی،  ـــت پژوهش ـــی: معاون ـــا َمنیع ـــر رض ـــه، دکت س مؤِسّ
ـــی،  ـــأت علم ـــو هی ـــت خواه: عض ـــود فراس ـــر مقص دکت
ـــص  ـــدار متخّص ـــری: کتاب ـــدۀ جعف ـــم فري ـــرکار خان س
ـــری:  ـــی باق ـــای عل ـــاب آق ـــه ای، جن ـــد حرف و اخاقمن

مديـــر گشـــاده روی دبیرخانـــۀ امـــور اداری، همگـــی 
ــتند. ــه ای داشـ ــای کريمانـ همکاری هـ

ـــرورش«،  ـــوزش و پ ـــاِت آم ـــگاه مطالع * در »پژوهش
ـــی،  ـــأت علم ـــو هی ـــا : عض ـــمی پوي ـــال قاس ـــر اقب دکت
ـــاب  ـــش، کت ـــخصی خوي ـــۀ ش ـــواری از کتابخان ـــه بزرگ ب
ــمندی  ــای ارزشـ ــد و راهنمايی هـ ــت دادنـ ــه امانـ بـ

ـــد. کردن

ـــار«،  ـــود افش ـــر محم ـــات دکت ـــاد موقوف * در »بنی
ـــان:  ـــم اصفهانی ـــتاد کري ـــاب اس ـــوار جن ـــت بزرگ دوس
ـــه  ـــتی کريمان ـــه راس ـــارات، ب ـــر انتش ـــگر و مدي پژوهش
ـــع  ـــا و مناب ـــرار دادن کتاب ه ـــار ق ـــداء و در اختی از اه
ـــا  ـــد و ب ـــغ نکردن ـــاب دري ـــمند و کمی ـــی ارزش پژوهش

مهربانـــی التفات هـــا فرمودنـــد.

ـــاد  ـــه نه ـــته ب ـــی« وابس ـــران شناس ـــاد ای * در »بنی
ـــی:  ـــی رضاي ـــای مجتب ـــاب آق ـــوری، جن ـــت جمه رياس
ــی،  ــوزۀ معاونـــت پژوهشـ ــأت علمـــی حـ ــو هیـ عضـ
ـــی  ـــاد منابع ـــار بنی ـــۀ پرب ـــد و از کتابخان ـــت کردن محّب

را در اختیـــار قـــرار دادنـــد.

* تاريـــخ نـــگار نامـــدار علـــم  و مترجـــم برجســـتۀ 
کشـــور، جنـــاب آقـــای غامحســـین صـــدری افشـــار 
تنهـــا نســـخۀ يگانـــه از کتـــاب خويـــش را بـــا بزرگـــواری 
در اختیـــار نهادنـــد و راهنمايی هـــای ارزشـــمندی 

کردنـــد.

ـــدس  ـــاب مهن ـــی« جن ـــاوری فرهنگ ـــۀ ی * در »جامع
محّمـــد مهـــدی فنايـــی: رياســـت هیـــأت مديـــره و 
ـــل، در  ـــت عام ـــان: مديريّ ـــا درم ـــدس رض ـــاب مهن جن
ـــام  ـــايش انج ـــده و آس ـــر پژوهن ـــش خاط ـــن آرام تأمی
ـــاری  ـــام ي ـــواری تم ـــه بزرگ ـــش ب ـــی پژوه ـــور اجراي ام

ـــاندند. رس

ـــالمی«،  ـــزرگ اس ـــارف ب ـــرهݑ المع ـــز دائ *در »مرک
جنـــاب آقـــای ســـّیدکاظم موســـوی بجنـــوردی: 
ـــدی:  ـــت اهلل مجی ـــای عناي ـــاب آق ـــز و جن ـــت مرک رياس
بـــه  مديريّـــت کتابخانـــۀ مرکـــز در دسترســـی 
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ــاز،  ــورد نیـ ــاب مـ ــناد کمیـ ــادر و اسـ ــای نـ کتاب هـ
ــد. ــه فرمودنـ همراهـــی صمیمانـ

* مهنـــدس رضـــا ســـلیمانی بـــه مهربانـــی تمـــام و 
بزرگـــواری خـــاص هّمـــت کردنـــد و فهرست نويســـی 
ــع،  ــۀ مرجـ ــاری، کتاب نامـ ــای آمـ ــاب، جدول هـ کتـ
ــی  ــتاری و نمونه خوانـ ــش، ويراسـ ــازی پژوهـ نمايه سـ

ـــد. ـــام دادن را انج

ــور  ــزی امـ ــوروزی در برنامه ريـ ــین نـ ــتاد حسـ * اسـ
هنـــری، گرافیـــک و صفحه آرايـــی ايـــن کتـــاب 
ــان، ُمهـــر  ــواری و ِمهـــر بی پايـ ــا بزرگـ پژوهشـــی، بـ

ــد. هنرنمايـــی زده انـ

ــاب  ــی جنـ ــد گرامـ ــاب را هنرمنـ ــای کتـ * عکس هـ
آقـــای عّبـــاس دشـــتی تهّیـــه و تدويـــن نموده انـــد. 
ـــّید  ـــدس س ـــاب مهن ـــگاه خواجه(جن ـــک مورد)آرام در ي

مهـــدی حصیـــری يـــاری رســـانده اند. 

* ســـرکار خانـــم مهـــری ســـويزی: معاونـــت وزارت آمـــوزش 
ـــتعدادهای  ـــرورش اس ـــی پ ـــز ملّ ـــس مرک ـــرورش و رئی و پ
ـــان:  ـــز آقاي ـــور و نی ـــوان کش ـــان ج ـــان و دانش پژوه درخش
محّمـــد نبـــی ارجمنـــدی از دانشـــگاه ِکلِرمونـــت کالیفرنیـــای 
ـــنامۀ  ـــی دانش ـــاورِ علم ـــی: مش ـــرام گرام ـــر به ـــکا، دکت آمري
ـــد هاشـــمیّۀ انارکـــی از دانشـــگاه  ـــکا و مهنـــدس محمّ ايرانی
ـــای  ـــا و همکاری ه ـــام، همراهی ه ـــواری تم ـــا بزرگ ـــران ب ته

ـــته اند. ـــت داش ـــمندی مرحم ارزش

ـــورا  ـــم طه ـــه ، خان ـــوی فرزان ـــگر و بان ـــر پژوهش * همس
نـــوروزی و فرزنـــد دلبنـــد آقـــای ســـّید محّمد توحید 
حســـینی بـــا همراهـــی صمیمانـــه و ايثـــاِر کريمانـــه 
ـــگارش  ـــش و ن ـــوت پژوه ـــوت و جل ـــای خل ـــاور فض ي

بوده انـــد.

بر این رواِق ِزبرَجد نوشته اند به َزر                        
که جز نکویی اهل »َکَرم« نخواهد ماند

ـــزای  ـــان زينت اف ـــام نیک ش ـــه ن ـــرورانی ک ـــۀ س  از هم
ـــه و  ـــه، صادقان ايـــن پژوهـــش و نوشـــتار اســـت، صمیمان
مخلصانـــه سپاســـگزاری می شـــود. امیـــد آنکـــه، بـــه 

ـــند.  ـــرا باش ـــق پذي ـــاص و عش اخ

پژوهشـــگر »تاریـــِخ دانشـــگاه صنعتـــی خواجـــه 
نَصیُرالّدیـــِن طوســـی« بـــا افتخـــار و اشـــتیاق 
پذيـــرای پیشـــنهادهای ســـازنده و ارزنـــدۀ اســـتادان 
ــر  ــوی دفتـ ــرم از سـ ــگران محتـ ــد و پژوهشـ ارجمنـ
ــع در  ــگاه، واقـ ــاوری دانشـ ــش و فّنـ ــت پژوهـ معاونـ

ســـازمان مرکـــزی خواهـــد بـــود.  

سّید  ُحّجت الحّق ُحسینی
h.hosseini@Kntu.ac.ir

تهران . آذر 1394 ش.
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1.1.  روشنگری
ــاله از  ــی شصت س ــازۀ زمان ــر اّول و ب ــی«  در دفت ــِن طوس ــه نَصیُرالّدی ــی خواج ــگاه صنعت ــِخ دانش پژوهــش »تاری
1307 تــا 1367 ش. بــر پايــۀ روش مطالعــۀ کتابخانــه ای انجــام شــده اســت. ماهّیــت ادغامــی ايــن دانشــگاه بــر پايــۀ 
ــت ســازمانی هريــک از دانشــگاه ها، دانشــکده ها، آموزشــگاه اختصاصــی، مدرســه و  ــت و مأموريّ شــناخت درســت هويّ
ســۀ عالــی اســت کــه در پايه گــذاری و ســاختارگرايی آن نقــش داشــته اند. از ايــن روی کوشــش شــده اســت تــا از  مؤِسّ
دقیق تريــن داده هــا و دانســته های معتبــر پژوهشــی، درســت ترين دانــش اســتنباطی و آگاهــی اســتنتاجی بــه دســت 

آمــده باشــد.

2.1. تعریف موضوع
ــوان  ــه عن ــا 1367 ش. ب ــِن طوســی از 1307 ت ــِخ شصت ســالۀ دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّدي ــاز شــناخت تاري ب
نخســتین دانشــگاه صنعتــی ايــران، در دفتــر اّول، موضــوع پژوهــش اســت. 1307 ش. زمــان پايه گــذاری و پديــداری 
ــان  ــی( و 1367 ش. زم ــِن طوس ــه نَصیُرالّدي ــی خواج ــگاه صنعت ــنگ بنای دانش ــراف )س ــت و تلگ ــی پُس ــۀ عال مدرس
نام گــذاری و پايــداری دانشــگاه بــه نــام نامــی و مانــدگار جنــاب خواجــه نَصیــُر الّديــِن طوســی اســت. شــماری دانشــگاه، 
ســۀ عالــی درهــم تنیــده شــده اند تــا ايــن »درخــت دانــش« وااليــی  دانشــکده، آموزشــگاه اختصاصــی، مدرســه و مؤِسّ

گیــرد و تنــاور شــود. ســايه گســتر باشــد و بــارآور. 

3.1. واکاوی رویکردهای پژوهش
1.3.1. در موضوع پژوهش 

گفتــار پژوهشــی ايــن کتــاب در بخــِش روشــنگری هــر نوشــتار، گفتــاری تحلیلــی و تثبیتــی در بــاز شــناخت شــرايط 
زمــان و روزگار اســت. کوشــش شــده اســت تــا بــا ســخنی شايســته و گفتــاری بايســته بــه حقیقــِت موضــوِع واقــع، 
رســیده باشــیم و در بازگويــی آن، تلخــی تکــرار را بــه شــیرينی تازگــی کام، حــاوت بخشــیده باشــیم. »روشــنگری«، 
گزارشــی واقع بینانــه و آگاهی بخــش از محتــوای همــان نوشــتار اســت. از زاويــه ای تــازه، بــا محتــوای پژوهــش حاضــر، 

بــه بازه هــای زمانــی نــگاه شــده اســت تــا اصالــت زمــان و صابــت پژوهــش هــر دو اســتوار باشــند.

ــی اســت. ترتیــب جای گیــری  ــی و تبیین ــِن نوشــتار، نوشــته ای توصیف ــاب در بخــِش مت ــن کت نوشــتۀ پژوهشــی اي
نوشــتارها و زيرنوشــتارها فقــط بــر خاســتگاه »اصالــت زمــان و ســیر تاريــخ« و »منطــق ترتیبــی رويدادهــا« ســامان 
گرفتــه اســت. پژوهنــده، بــه ســاِن جوينــده ای امیــن و پوينــده ای وزيــن، يافته هــای درســت پژوهــش را ســاخته اســت و 
بافته هــای نادرســت ديگــران را درباختــه اســت. در وصــِف بازنمــود آنکــه ديــده اســت يــا بازگفــت آنچــه شــنیده اســت، 
جــز راســتی و درســتی راهــی نرفتــه اســت. آن تحلیــل و تثیبــت و  ايــن توصیــف و تبییــن، چونــان زوج مرتـّـب رياضــی 

در گــزارِش بــه واقــع و بــه موقــع رويدادهــا و دانســتنی های تاريخــی، همراهــی کرده انــد و همــکاری. 

»مــاک ايــن درســتی، واقعّیــت اســت و آيینــۀ واقعّیــت، عمــِل جمعــی انســانی اســت و نماينــدۀ عمــِل جمعــی انســانی، 



علــم اســت. تکیــه گاه حقیقــت پــژوه، واقعّیــت اســت. واقعّیــت هماننــد علــم مجــذوب و مرعــوب مــا نمی شــود. حقیقــت 
ــد.«  ــی را ايجــاب می کن پژوهــی، واقع گراي

)آريان پور، 42:1362(

بــرای اعتبارســنجی و کیفّیت بخشــی بــه »شــیوۀ پژوهــش« حاضــر در حــوزۀ تاريخ نــگاری دانــش و فّنــاوری آمــوزِش 
عالــی، همــواره بــه کتــاب »آییــن نــگارش تاریــخ« اثــر اســتاد غامرضــا رشــید ياســمی )اســتاد دانشــگاه تهــران(  پايبند 
بــوده و از ايــن روش اجرايــی اســتاندارد پیــروی شــده اســت. اســتاد را بــاوری اســت کــه: »در تدويــن تاريــخ، شــغل 
مــوِرّخ بیــرون آوردن حــّق اســت از لبــاس باطــل و اســتخراج راســت از جامــۀ دروغ و در ســاختمان تاريــخ، کمّیت شــرط 

نیســت؛ کیفّیت شــرط اســت.«

)رشید ياسمی، 147:1392(

2.3.1. در موضوع نگارش 
روش نــگارش نوشــتارها و شــیوۀ گــزارش گفتارهــا، پايــۀ دائــرهݑ  المعارفــی دارد و کوشــِش بســیار شــده اســت تــا منابــع 
دســت اّول و پُراعتبــار، محــور پژوهــش باشــند. نوشــته های دانشــنامگی، بــه ويــژه در تاريخ نــگاری دانــش و فّنــاوری، 

بــه اســتنادهای دقیــق، روشــن، پُر شــمار و بنیاديــن اســتوار اســت.

در ايــن گونــه نوشــتارهای فرهنگنامــه ای، همــۀ جنبه هــا و پیامدهــای يــک موضــوع، يــک مفهــوم يــا يــک ســازمان 
ــگاه تاريخــی و فلســفی گسســت ناپذيرند. ــد و از ن ــه دلیــل  پیوســتگی ارزش دارن آموزشــی و پژوهشــی، ب

4.1. مرجع شناسی و ارجاع دهی
 مرجع شناســی: شــناخت و بازخوانــی کتاب هــای اَســنادی و تاريخــی در حــوزۀ آمــوزِش عالــی، شناســايی ســازمان های 
ســۀ پژوهــش و برنامه ريــزی آموزشــی، بــه طــور  آموزشــی و پژوهشــی ماننــد ســازمان ســنجِش آمــوزِش کشــور، مؤِسّ
مســتقیم و ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملّــی ج.ا.ايــران، بنیــاد ايران شناســی، پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش 
بــه طــور غیرمســتقیم و بــه ويــژه شــناخت پژوهش هــای اســتوار پژوهشــگران نامــدار در ايــن موضــوع، خــود بیانگــر 

ضــرورت و اهمّیــت مرجع شناســی پژوهــش اســت.  

منظــور از کتــاب هــای اَســنادی، آثــاری اســت کــه زمینــۀ بازنشــر اَســناد ملّــی پیشــین را فراهــم ســاخته اند چــه آنهــا 
را پــردازش کــرده باشــند، چــه نپرداختــه باشــند.

ــد از  ــاس درک واح ــر و احس ــش خاط ــرای آرام ــا ب ــۀ تاريخ ه ــا، هم ــا و رويداده ــگاری زمان ه ــی و وقايع ن در بازگوي
همزمانــی مشــترک تاريــخ، بــرای خواننــدۀ ارجمنــد، ســامانۀ گاهشــماری هجــری شمســی )کوتــه نوشــت: ش.( برگزيده 
ــه نوشــت: ق.(  ــاِن تاريخــی از ســامانۀ هجــری قمــری )کوت ــت زم ــت اصال ــرای رعاي ــوارد خــاص ب شــده اســت. در م
ــۀ  ــاب »تطبیــق گاهنامه هــا« و »گاهنام ــا، از دو کت ــر  نهادگــی آنه ــا و براب اســتفاده شــده اســت. در بازنوشــت تاريخ ه
تطبیقــی« کــه هــر دو از انتشــارات کتابخانــۀ مرکــزی وزارت کشــور ج.ا.ايــران در بهمــن 1370 ش. هســتند بهره گیــری 

شــده اســت.

کوشــش بســیاری صــورت گرفتــه شــده اســت تــا بــه منابــع دســِت اّول و معتبــر در حــوزۀ پژوهــش حاضــر، دسترســی 
پیــدا شــود. ضــرورت اصالــت منابــع پژوهــش از يــک ســو و اهمّیــت پــردازش ريزبینانــه و تیزبینانــۀ محتــوای آنهــا از 

ــن و اعتماد ســاز هســتند. ــر، همــه و همگــی اعتبار آفري ســويی ديگ

ــی:  ــای علم ــتناد در نگارش ه ــیوه های اس ــاب »ش ــۀ کت ــر پاي ــتنادگزينی ب ــی و اس ــیوۀ ارجاع ده ــی: ش ارجاع ده
رهمنودهــای بیــن المللــی« اثــر دکتــر عبــاس حــّری )اســتاد دانشــگاه تهــران( و اعظــم شــاهبدانی بــه عنــوان يــک 
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ــام مؤلّــف اصلــی،  ــر ايــن پايــه، در ارجاع هــای درون متنــی از الگــوی: )ن روش اجرايــی اســتاندارد انجــام شده اســت. ب
نــام برگرداننــده، ســال نشــر: شــمارۀ صفحــه( و نیــز در اســتنادهای بــرون متنــی کــه در کتاب نامــۀ پايانــی هــر نوشــتار 
يــا کتاب نامــۀ مرجــع پژوهــش، مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت از الگــوی: )نــام خانوادگــی مؤلـّـف، نــام. نــام و نــام 
خانوادگــی برگرداننــده يــا مصّحــح. نــام کامــل کتــاب بــه حــروف مشــکی و ايرانیــک. نوبــت چــاپ. محــِلّ نشــر: ناشــر، 

ســال نشــر( بهره گیــری شــده اســت.

)حّری و شاهبدانی، 1388: 25 و 141(

در ارجاع هــای درون متنــی هــرگاه شــمارۀ صفحــه بــه رقــم آمــده باشــد نشــان دهنــدۀ متــن اصلــی و هــرگاه شــمارۀ 
صفحــه بــه حــروف آمــده باشــد نشــان دهنــدۀ مقّدمــه / پیشــگفتار کتــاب اســت.

کوتــه نوشــت های بی تــا، بی نــا و بی جــا بــه ترتیــب بــرای نوشــتارهای بــدون تاريــخ، بــدون ناشــر و بــدون محــِلّ نشــر 
و نشــانۀ ← بــه معنــای رجــوع کنیــد )ر.ک.( ، در ارجاع هــای پژوهــش اســتفاده شــده اســت.

کوشــش شــده اســت تــا همــواره و در تمــام مــوارد بــه متــِن نوشــتاری اَســناد و مــدارک، پايبنــدی کامــل رعايــت شــود. 
نشــانۀ ][ افزودگی هــای پژوهنــده بــرای روشــنگری بهتــر يــا ادای احتــرام بــوده اســت. 

5.1. اهداف پژوهش
پژوهــش »تاریــِخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّدیــِن طوســی« می کوشــد تــا دو هــدف را يکــی بــا نگــرش ويــژه 

و ديگــری بــا نگاهــی همگانــی پديــدار ســازد.

هــدف ویــژه: اثبــاِت جايــگاه تاريخــی زمــاِن پايه گــذاری ايــن دانشــگاه، بــه عنــوان نخســتین دانشــگاه صنعتــی کشــور 
و تثبیــت پايــگاه اعتبــاری آن در تاريــخ آمــوزِش عالــی فّنــی و مهندســی ايــران اســت.

هــدف همگانــی: نوشــناخت، بازگويــی، ديگرنوشــت و بازنمايــی تاريــِخ فّنــی و مهندســی آمــوزِش عالــی کشــور از دورۀ 
زمانــی گشــايش داُرالُفنــون قاجــاری تــا دهــۀ نخســت جمهــوری اســامی بــا تأکیــد بــر َرونــد پديــداری تــا پايــداری 

دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّديــِن طوســی اســت.

همگان باور دارند که این نگاه اندیشه ورزانه و پردازش دانشورانه، اصیل است و پیشینه ای ندارد.

1.5.1. اثبات تاریِخ پایه گذاری نخستین دانشگاه صنعتی ایران
بــا نگــرش واژه شناســی و فهــم ارزش حقوقــی کلمــات، »مدرســۀ عالــی« بــه اســتناد نوشــتۀ عّامــه علی اکبــر دهخــدا 
ــی  ــند، يعن ــده باش ــطه را گذران ــه دورۀ دّوم متوّس ــرادی ک ــه: »در آن اف ــت ک ــی اس ــازمانی آموزش ــه«، س در »لغت نام

ــد.« ــگاه، درس می خوانن دانش

)دهخدا، 1377: 20541(

در زبان انگلیسی نیز چنین مفهومی از برابرنهادۀ آن درک می شود:

 Under Graduate School, Senior College

     )اسماعیلی و رضايی، 1389: 118(

از ايــن ديــد، در زبــان فارســی و فرهنــگ واژه هــای علمــی و آموزشــی آن، »مدرســۀ عالــی« گونــه ای دانشــگاه اســت 
ــی کشــور، پايــش و ســنجش می شــود.  ــور آمــوزِش عال ــار علمــی آن از ســوی دســتگاه های سیاســتگذار در ام و اعتب
مجــّوزِ بنیان گــذاری و پیوســتگی فّعالّیت هــای آموزشــی و پژوهشــی آن، موضوعــی بــا اصالــت حقوقــی اســت. پســوند 
»فّنــی« نمايانگــر معنــای خــاِصّ صنعتــی و مهندســی اســت و بــرای انتســاب آن بــه مدرســۀ عالــی، اساســنامه و تصويب 
ــی ماننــد شــورای معــارف، شــورای مرکــزی دانشــگاه ها و شــورای گســترش آمــوزِش عالــی  وابســته بــه  مرجعــی ملّ



وزارت فرهنــگ )آمــوزش و پــرورش( يــا وزارت علــوم )علــوم و آمــوزِش عالــی، فرهنــگ و آمــوزِش عالــی( ضــرورت دارد.

بــرای زمــان پايه گــذاری »مدرســۀ عالــی فّنــی پُســت و تلگــراف« وابســته بــه وزارت پُســت و تلگــراف کشــور، دو 
ــی  ــگاهی و پژوهش ــع دانش ــع و مرج ــا دوازده منب ــی آنه ــرای بررس ــه ب ــود ک ــده می ش ــان 1307 و 1318 ش. دي زم
بــه دّقــت بازبینــی و واکاوی شــده اســت. اينــک گــزارش آن بررســی ها و کاوش هــای تاريخــی و حقوقــی، بــه روايــت 

ــم حضــور اســت : ــد تقدي ــدۀ ارجمن ــۀ خوانن ــت تحلیلگران ــه دراي ــای علمــی و ب ــای اســنادی و پژوهش ه کتاب ه

الف( منابع و مراجع نُه گانۀ دانشگاهی و پژوهشی که بر دّقت و صّحِت تاریخ 1307 ش. استوارند:

• ــه صراحــت تاريــخ 1307 ش. و 	 ــوری، در متــن خــود ب ــت جمه ــاد ریاس ــناد نه ــز اَس ــمارۀ 16201 در مرک ــند ش س
تصويــب هیــأِت محتــرم وزيــران را در پايه گــذاری »مدرســۀ عالــی فّنــی پُســت و تلگــراف« آورده اســت. ايــن ســند، 

ــن  ــِحّ ممک ــَدم و اََص ــی، اَق ــند پژوه ــی و س ــش سندشناس ــار دان ــه اعتب ب
ــث  ــت و از حی ــینه دارترين اس ــان، پیش ــث زم ــه از حی ــندی ک ــت. س اس
اصالــت حقوقــی و ديوانــی نیــز معتبــر باشــد؛ دلیــل قاطــع و واضــح داوری 

اســت. ايــن ســند در  1309 ش. نوشــته شــده اســت .

• ــۀ 	 ــوان پايان نام ــران«، عن ــد در ای ــی جدی ــاِت تمّدن س ــخ مؤِسّ »تاری
دکتــری زنــده يــاد حســین محبوبــی اردکانــی در گــروه تاريــِخ دانشــکدۀ 
ادبّیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران در 1351 ش. اســت. ايــن پژوهِش 
ــار در 1354 ش. از ســوی دانشــگاه  ــرای نخســتین ب ــمند، ب بســیار ارزش
تهــران در ســه جلــد بــه چــاپ رســید و بــه زودی بــا اقبــاِل باورنکردنــی 
پژوهشــگران و دانش پیشــگان جامعــه، نايــاب شــد. ايــن کتــاب هــم چنــان 
از مراجــع بســیار معتبــر پژوهشــی اســت.اين ســنددر 1309 ش. نوشــته 

شــده اســت.

ايشــان در صفحــۀ 420 جلــد اّول )چ 3. دانشــگاه تهــران: 1378 ش.( و در 
صفحــۀ 234 جلــد دّوم )چ 2. دانشــگاه تهــران: 1376 ش.( بــه روشــنی اين 

تاريــخ را پذيرفتــه و گــزارش کــرده اســت.

• ســۀ عالــی آمــوزِش ارتباطــات«، کتابــی اســت کــه بــه کوشــايی  وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن، در 	 » راهنمــای مؤِسّ
1351 ش. منتشــر شــده اســت. در بنــد 5، صفحــۀ 3 ايــن کتــاب در بازگويــی تاريخــوارۀ وزارت و ســازمان خــود، 
بــه 1307 ش. اســتناد کــرده اســت. ايــن کتــاب، بــه دلیــل محتــوای ملـّـی و بیــن  المللــی اش، ارزش حقوقــی بااليی 

دارد.

• ســات آمــوزش عالــی کشــور«، عنــوان کتــاب مرجعــی اســت کــه از 	 »آمــوزِش عالــی در ایــران: دانشــگاه ها و مؤِسّ
ســوی ســازمان ســنجِش آمــوزش کشــور، وابســته بــه وزارت 
ــه اســت.  ــی در 1354 ش. انتشــار يافت ــوزِش عال ــوم و آم عل
ــخ 1307  ــی، تاري ــع دولت ــاب مرج ــن کت ــۀ 166 اي در صفح
ش. بــه عنــوان زمــان پايه گــذاری نوشــته شــده اســت. ايــن 
ــوع  ــی در موض ــِع حقوق ــن مرج ــازمان، عالی تري وزارت و س

پژوهــش حاضــر هســتند.

• تمبــر مّلــی »پنجاهمیــن ســال مرکــز آمــوزِش وزارت پُســت 	
ــرات«، در 1357 ش. از  ــکدۀ مخاب ــن: دانش ــراف و تلف و تلگ
ــی شــناخته  ســوی »پُســت ايــران« يــک گونــه از اســناد ملّ
می شــود. در پژوهش هــای تاريخ نــگاری، هرگونــه تاريــخ 
نوشــته های ســنگی، ســفالینه، کنــده کاری بــر فلــز، ســّکه و 

اســکناس، نســخۀ خطــی، کتیبه هــای ســاختمانی و نقــش تمبــر بــه دلیــل داشــتن اصالــت در نــوع و گونــه، ســند 
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ــر  ــی تمب ــک ســو و انتشــار ســند حقوق ــخ 1307 ش. از ي ــرش تاري ــه هســتند. پذي شــناخته می شــوند و پذيرفت
ــه اوراق بهــادار حکومتــی را منتشــر کــرده اســت، از ســويی  ــۀ دولتــی ايــران کــه اين گون ــط چاپخان ــود، توِسّ يادب

ديگــر اهمّیــت بااليــی دارد.

• »دائرهݑ المعــارف آمــوزِش عالــی ایــران«، کــه بــه کوشــايی بنیــاد دانشــنامۀ بــزرگ فارســی وابســته بــه وزارت علــوم، 	
تحقیقــات و فّنــاوری در دو جلــد منتشــر شــده اســت، در صفحۀ 477 جلــد اّول )چ 1. تهــران: بنیاد دانشــنامۀ بزرگ 
ــۀ دانشــنامگی خويــش در موضــوع شــناخت دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّديــِن  فارســی، 1383 ش.( در مقال
ــه تاريــخ 1307 ش. اســتناد کــرده اســت. ايــن ســازمان و وزارت، نیــز عالی تريــن مرجــِع حقوقــی در  طوســی، ب

موضــوع پژوهــش حاضــر هســتند.

• ــۀ دائرهݑ المعارفــی »تلگــراف« در جلــد هشــتِم دانشــنامۀ جهــان اســالم، بــه قلــم خانــم رقّیــۀ میرابوالقاســمی 	 مقال
نوشــتۀ ارزشــمند و پراعتبــاری اســت کــه در صفحــۀ 116 )چ 1. تهــران: بنیــاد دائرهݑ المعــارف اســامی، 1383 ش.( 
تاريــخ پايه گــذاری 1307 ش. را پذيرفتــه و بیــان کــرده اســت. اهمّیــت و اعتبــار مقاله هــای پژوهشــی دانشــنامۀ 

جهــان اســام کــه از ســوی بنیــاد دايرهݑ المعــارف اســامی چــاپ و نشــر می شــود، بــر کســی پوشــیده نیســت. 

• ــروه 	 ــی در گ ــرا صادق ــم زه ــد خان ــۀ کارشناسی ارش ــوان پايان نام ــاه«، عن ــی در دوراِن رضاش ــت های صنعت »سیاس
تاريــِخ دانشــکدۀ ادبّیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران اســت کــه در 1387 ش. بــه چــاپ رســیده اســت. ايشــان 
در صفحــۀ 144 )چ 1. تهــران: انتشــارات خجســته( نیــز تاريــخ پايه گــذاری 1307 ش. را پذيرفتــه و بازگويــی کــرده 

. ست ا

• ــه کوشــايی دکتــر 	 ــی اســت کــه ب ــران«، عنــوان کتاب ــاوری در ای ــات و فّن ــی، تحقیق ــوزِش عال ــال آم ــصت س » ش
يعقــوب انتظــاری و از ســوی مؤّسســۀ پژوهــش و برنامه ريــزی آمــوزِش عالــی وابســته بــه وزارت علــوم، تحقیقــات 
ســۀ پژوهــش و برنامه ريــزی  و فّنــاوری کشــور در 1388 ش. انتشــار يافتــه اســت. در صفحــۀ 7 )چ 1. تهــران: مؤِسّ
ــرده  ــه و بازنويســی ک ــذاری )1307 ش.( را پذيرفت ــِخ پايه گ ــگاری، تاري ــی خطــای واژه ن ــا اندک ــی( ب ــوزِش عال آم

اســت.

• ب( منابع و مراجع سه گانۀ گزارشی که تاریخ 1318 ش. را پذیرفته اند: 	

• ســات عالــی آموزشــی در عصــر ُخجســتۀ پهلــوی«، کتابــی اســت 	 »تاریــِخ تحــّول دانشــگاه تهــران و مؤِسّ
ــالۀ  ــزار و پانصــد س ــه مناســبت جشــن های دو ه ــی، در 1350 ش. ب ــی اردکان ــر حســین محبوب ــردآوردۀ دکت گ
حکومــت شاهنشــاهی کــه از ســوی انتشــارات دانشــگاه تهــران چاپ و منتشــر شــده اســت. تاريــخ  1318 ش. زمان 
بنیادگــذاری »آموزشــگاه عالــی پُســت و تلگــراف و تلفــن« نوشــته شــده اســت. از نظــر زمانــی ايــن کتــاب يک ســال 
ســات تمدنــی جديــد  پیــش از پايــان دورۀ دکتــری ايشــان و نیــز چهــار ســال جلوتــر از انتشــار کتــاب »تاريــخ مؤِسّ
در ايــران« از ســوی همیــن نويســنده و ناشــر چــاپ شــده اســت. بســیار روشــن اســت کــه گذشــت زمــان، خــود 
روشــنگر پــاره ای لغزش هــای پژوهشــی يــا ندانســتن  های دانشــی اســت. از نظــر محتــوا نیــز برابــر تحقیقــی کــه 

ــد و کتــاب را ســاخته اند. ــه گزارش هــای رســیده پرداخته ان ــن ايــن کتــاب فقــط ب انجــام شــده اســت، در تدوي

• ــر 	 ــوی دفت ــال 1351 ش.«، از س ــی س ــته های تحصیل ــی و رش ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ ــۀ دانش » دفترچ
طرح هــا و بررســی های وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی انتشــار يافتــه اســت و در صفحــۀ 16 خــود بــه تاريــخ 1318 

ش. اشــاره کــرده اســت.

• ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی 	 »آمــار آمــوزش عالــی ایــران از 1318 تــا 1355 ش.«، نوشــته ای اســت کــه از ســوی مؤِسّ
ــۀ  ــتار در صفح ــن نوش ــت. در اي ــده اس ــاپ ش ــی چ ــوزِش عال ــوم و آم ــه وزارت عل ــته ب ــی وابس ــی و آموزش علم

رويدادهــای مهــم آموزشــی بــه تاريــخ 1318 ش. اشــاره شــده اســت.

دستامد بررسی های تاريخی و صنعتی، بازگو کنندۀ يک حقیقت واقعی و واقعّیت حقیقی هستند:



»مدرسۀ عالی فّنی پُست و تلگراف«  پس از پايه گذاری در 1307 ش. به چهار دلیل:

1( ديرينگی در زمان پايه گذاری و پیشینگی در نظام آموزِش عالی 

2( گسترِش شايسته در دو موضوع آموزِش نظری و کاربرد عملی 

3( پیشرفِت روزآمد ابزارهای مهندسی و اثرگذاری آنها در بهبود فّناوری های زندگی مردم  

4( پیوستگی پوينده و ارتباط پايدار در پهنۀ آموزش و فّناوری کشور

نقطــۀ آغازيــن و ســنگ بنای »نخســتین دانشــگاه صنعتــی ایــران« اســت و ايــن مدرســۀ عالــی فّنــی ديــروز، رکــِن 
وجــودی امــروِز »دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّدیــِن طوســی« اســت.

ساِت عالی ادغامی 2.5.1. سیر تاریخی دانشگاه ها، دانشکده ها، مدارس و مؤِسّ
ســه های  در بازنويســی و بازنمايــی ســیر تاريخــی دانشــگاه ها، دانشــکده ها، آموزشــگاه های اختصاصــی، مــدارس و مؤِسّ
ــِن طوســی در نوشــتارهای مربوطــۀ هــر دوراِن تاريخــی و  ــی ادغــام شــده در دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّدي عال
ــی  ــی و مهندس ــخ فّن ــدی در تاری ــای کلی ــۀ رویداده ــا عنوان هــای »گاهنام ــۀ پیوســت شــده ب در جدول هــای چهارگان

آمــوزِش عالــی« ترتیــب و رونــِد تاريــخ تکاملــی هــر ســازمان آموزشــی و دانشــگاهی ديــده شــده اســت.

نتیجــۀ بررســی های کارشناســی انجــام شــده در دفترهــای تخّصصــی ســازمان جهانــی علمــی، آموزشــی و فرهنگــی 
ــد،  ــادی دارن ــخ دانشــگاه هايی کــه سرشــت ادغامــی و اتّح ــگارش تاري ــل مّتحــد )يونســکو( نشــان داده اســت در ن مل
ــی و  ــازمان های آموزش ــی س ــد تکامل ــی و رون ــتگی تاريخ ــت پیوس ــی، رعاي ــکار اجراي ــردی و راه ــگاه راهب ــن ن بهتري

پژوهشــی اســت. 

6.1. واژه شناسی پژوهش
در واکاوی تاريــخ دانشــگاه های صنعتــی و مــدارِس عالــی فّنــی و مهندســی در آمــوزِش عالــی کشــور در دامنــۀ زمانــی 
ــر می خوريــم کــه  ارزش حقوقــی يــا معنــای ويــژه ای دارنــد کــه بايســتی در  ــه واژه هايــی ب از 1307 تــا 1367 ش. ب
مــورد آنهــا روشــنگری کــرد و ضــرورت دارد کــه آنهــا شــناخته يــا بازشناســی شــوند. از ايــن روی، شــماری از آنهــا آورده 

می شــود.

1( آموزِش عالی دولتی: بخشی از نظام آموزِش عالی که منابع و امکانات آن از سوی نهادهای دولتی تأمین شود. 

2( آمــوزِش عالــی رســمی: آمــوزِش رســمی باالتــر از ســطح متوّســطه کــه بــه دريافــت دانشــنامه در يکــی از دوره هــای 
تحصیلــی دانشــگاهی منتهــی می شــود. 

ــراد حقیقــی و  ــط اف ــات آن توِسّ ــع و امکان ــی کــه مناب ــی: بخشــی از نظــام آمــوزِش عال ــر دولت ــی غی ــوزِش عال 3( آم
ــود.  ــن می ش ــی تأمی ــی غیر دولت حقوق

ــه آمــوزش دورۀ  ــی، ب ــوزِش عال ســۀ آم ــک مؤِسّ ــه ي ــا وابســته ب ــه صــورت مســتقل و ي ــکده: نهــادی کــه ب 4( آموزش
کاردانــی می پــردازد.

ل از حّداقــل 3 رشــتۀ تحصیلــی کــه بــه صــورت مســتقل يــا وابســته بــه يــک مرکز  5( دانشــکده: نهــاد آموزشــی متشــِکّ
آمــوزِش عالــی، دانشــگاه يــا يــک دســتگاه اجرايــی فّعالّیــت می کنــد. 

6( دانشــگاه: عالی تريــن نهــاد آموزشــی کــه برابــر ضوابــط معّیــن، بــه تولیــد، ترويــج، توزيــع و انتشــار دانــش می پــردازد 
و ســاختار تشــکیاتی آن، حّداقل از 3 دانشــکده تشــکیل يافته اســت. 

ــی )مصــوَّب  ــوم و آمــوزِش عال ــون تأســیس وزارت عل ــی: شــورايی کــه در اجــرای قان ــوزِش عال ــترش آم ــورای گس 7( ش
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1346 ش.( شــکل گرفتــه  اســت و تصمیم گیــری بــرای ايجــاد، توســعه، ادغــام و انحــال رشــته ها و دوره هــای تحصیلــی، 
ســۀ آمــوزِش عالــی را بــر عهده  گروه هــای آموزشــی، مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی، دانشــکده، دانشــگاه و يــا هــر نــوع مؤِسّ

دارد. 

8( فّنــاوری: آمیــزۀ هوشــمندانه تجربــه، دانــش، فــّن، مهــارت و اّطاعــات، ســخت افزار و مديريـّـت آنهــا بــه تولیــد کاال يــا 
خدمــات نوينــی می انجامــد. 

اقل دارای يک دانشکده و يک آموزشکده باشد.  9( مجتمِع آموزِش عالی: نهاد آموزِش عالی که حِدّ

اقل دارای دو آموزشکده است.  10( مرکز آموزِش عالی: نهاد آموزِش عالی که حِدّ

ســۀ آمــوزِش عالــی غیــر دولتــی: مؤّسســۀ آمــوزش عالــی برخــوردار از مديريـّـت غیر دولتــی کــه هزينه هــای آن از  11( مؤِسّ
طريــق تســهیات بخــش عمومــی، شــهريۀ دانشــجويی و کمک هــای مردمــی تأمیــن می شــود. 

ــا ســطح کارايــی و  ــرای احــراز شــغل و حرفــه آمــاده می ســازد ي ــه ای: آموزشــی کــه فــرد را ب ــی و حرف ــوزِش فّن 12( آم
ــه را ارتقــاء می دهــد.  ــه فنــون و حرف ــراد شــاغل ب ــی اف تواناي

13( ُهنرآموز: مدّرسی که در آموزشکده های فّنی و حرفه ای به تدريس و مهارت آموزی اشتغال دارد.

)اکبرپور شیرازی و ديگران، 1387: )5،6،7،29،44،53،63،66،69،70،78(

14( ِمهــاد: مجموعــه درس هايــی اســت کــه رشــتۀ اصلــی تحصیــات دانشــگاهی را تشــکیل می دهــد کــه بــه وســیلۀ يــک 
يــا چنــد گــروه آموزشــی عرضــه می شــوند.

15( ِکهــاد: مجموعــه درس هايــی اســت کــه رشــتۀ فرعــی تحصیــات دانشــگاهی را تشــکیل می دهــد کــه بــه وســیلۀ يــک 
يــا چنــد گــروه آموزشــی عرضــه می شــوند.

16( دانشبهری: فوق ديپلم

17( دانشیابی: لیسانس

18( دانشوری: فوق  لیسانس

)سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1356: تعريف ها(

19( مــدّرِس حــقُّ الّتدریــس: کســی اســت کــه بــر حســب نیــاز و بــرای مــّدت زمــان محــدود و بــرای تدريــس دروس 
ــد.   ــت می کن ــه درياف ــد، حقّ الّزحم ــس می نماي ــه تدري ــر اســاس ســاعاتی ک ــه کار می شــود و ب ــوت ب مشــّخصی دع

مــدّرس کســی اســت کــه مرتبه هــای علمــی رســمی نــدارد .

20( عضـو هیـأت علمی تمام وقت: کسـی اسـت کـه دارای يکـی از مرتبه های علمی اسـتادی، دانشـیاری، اسـتادياری و 
اقل خدمت عضـو هیأت علمـی تمام وقـت معادل 40  يـا مربّـی بـوده و بـه صـورت تمام وقـت انجام وظیفـه نمايـد. حِدّ

سـاعت کار در هفته اسـت.

ــورت  ــه ص ــوده و ب ــی ب ــای علم ــی از مرتبه ه ــه دارای يک ــت ک ــی اس ــت: کس ــه وق ــی نیم ــأت علم ــو هی 21( عض
اقــل خدمــت عضــو هیــأت علمــی نیمه وقــت معــادل 20 ســاعت کار در هفتــه  نیمه وقــت انجــام وظیفــه نمايــد. حِدّ

اســت.

)بیهقی، 1353: مقّدمه(

ســاتی هســتند علمــی، آموزشــی و پژوهشــی در ســطوح  ســۀ عالــی، مدرســۀ عالــی، آموزشــگاه عالــی: مؤِسّ 22( مؤِسّ
مختلــف تحصیــات عالــی دارای يــک يــا چنــد رشــته از يــک يــا چنــد گــروه تحصیلــی.



سه ای است که ســۀ آموزِش عالی دولتی: مؤِسّ 23( مؤِسّ

• برحســب قانون تأسیس شده  باشد.	

• به وســیلۀ دولت و کارکنان دولت اداره شوند. 	

• بودجــه، درآمــد و هزينه های آن بــه موجب قوانین و مقّررات مربوطه تصويب، وصول و پرداخت گردد.	

ســاتی هســتند کــه بــا اجــازۀ مراجــع قانونــی تأســیس شــده و فاقــد  ســۀ آمــوزش عالــی غیــر دولتــی: مؤِسّ 24( مؤِسّ
ســات آمــوزِش عالــی دولتــی باشــند.  يــک يــا چنــد شــرط مربــوط بــه مؤِسّ

ساتی هستند که ســۀ آموزِش عالی وابسته به وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی: مؤِسّ 25( مؤِسّ

• بر اســاس نیازمندی های ســازمان مربوط يا کشــور با تصويب مراجع قانونی تأسیس شده  است.	

• ــی 	 ــوزِش عال ــوم و آم ــد وزارت عل ــوط و تأيی ــا ســازمان مرب ــه ي ــا نظــر وزارت خان ــدار آن ب اخــذ شــهريه و مق
اســت.

• هزينه های آنها از طرف وزارت خانه يا ســازمان مربوط و عوايد اختصاصی خودشــان تأمین می شود.	

)دفتر طرح ها و بررســی ها، 1352: تعريف ها(

7.1. پیشینۀ آموزش فّنی، مهندسی و هنرستان های صنعتی
1.7.1. پیدایی مدارس عالی فّنی و هنرســـتان های صنعتی

ــه ای را در  ــوزش حرف ــۀ آم ــد، برنام ــع جدي ــای صناي ــه نیازه ــرای پاســخگويی ســريع ب ــه ب نخســتین کشــوری ک
مــدارِس خــود طّراحــی و اجــرا کــرد، کشــور پــروس )آلمــان( بــود. ايــن کار در واقــع تاشــی بــرای چیرگــی بــر 
رهبــری تجــاری انگلیس هــا بــود. آنهــا بــرای يــاددادن بــه بیشــترين افــراد در کوتاه تريــن زمــاِن ممکــن، راه چــاره 
ــس از  ــان پ ــدارِس آلم ــد. م ــتفاده کنن ــدارس اس ــه ای در م ــای حرف ــن آموزش ه ــه از بهتري ــد ک ــن يافتن را چنی

ــرای ديگــر کشــورهای اروپايــی شــناخته شــد. ــه صــورت الگويــی ب ــاه ب تــی کوت مِدّ

ــر  ــن اث ــود. مهم تري ــاد می ش ــه ای ي ــدارِس حرف ــتین م ــوان نخس ــه عن ــتان ب ــان و انگلس ــی آلم ــدارِس صنعت از م
ايــن مــدارس آن بــود کــه دانش آمــوزان آلمانــی تمايــل زيــادی بــرای بــه دســت آوردن توانايی هــای فّنــی پیــدا 

ــد. نمودن

به طور کلّی تا اواخر ســدۀ نوزدهم آموزش حرفه ای در اروپا بر طبِق ســه روش رواج يافته بود:

• ــا رابطــه ای بســیار نزديــک بیــن 	 ــن امــکان را فراهــم آورد ت ــود کــه اي تمرکــز مــدارس در مراکــز صنعتــی ب
ــد. ــه وجــود آي آمــوزش نظــری و عملــی ب

• هنرجويــان صنعتــی، مّدت معّینی را در کارخانه ها کارآموزی کنند.	

• کارگاهی را با همان ويژگی ها و اهداف کارخانه های بزرگ در مدارس صنعتی بســازند.	

2.7.1. انقالب صنعتی و دستاوردهای آموزش مهندسی
ايــن انقــاب کــه از حــدود 1129 ش. آغــاز شــد، يــک واقعــۀ خاّصــی نبــود، بلکــه دربردارنــدۀ يــک سلســله تغییرهــای 
ــه  ــرا نخســتین تغییر هــا در آن کشــور ب ــد، زي ــود. انگلســتان را مرکــز انقــاِب صنعتــی می نامن پیوســته و آهســته  ب
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ــاره  ــوارد اش ــن م ــه اي ــوان ب ــده می ت ــل عم ــود. از عوام ــل نب ــدون دلی ــز ب ــر نی ــن ام ــه اي ــوع پیوســت و البّت وق
کــرد:

ــد کــه ســرمايۀ خــود را در ســاختن  ــط تجــاری خــود عاقمنــد شــده  بودن ــر رواب ــر اث ــان انگلیســی ب 1( بازرگان
ــد. ــه کار اندازن ــد ب ــای جدي ــین آالت و کارخانه ه ماش

2( انگلســتان بازارهای وســیعی در آســیا و آمريکا برای فروش کاالهای خود داشت.

3( بــا داشــتن بزرگ تريــن ناوگان تجاری جهان، حمل و انتقال مــواِدّ خام و کاال برايش ممکن بود.

انقــاب صنعتــی از 1249 ش. بــه بعــد بــه ديگــر نقــاط اروپــا، آمريــکا و ســپس آســیا ســرايت کــرد و پیشــرفِت 
ســريع صنايــع، تحــّوالت و پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی فراوانــی در جهــان بــه دنبــال داشــت.

تحــّوالت ناشــی از انقــاب صنعتــی، نقــش ديريــن آمــوزش و پــرورش را بــه کلـّـی دگرگــون کــرد و در برنامه هــا، 
ــون  ــوم و فن ــن حــوزه، ورود عل ــود. در اي ــرات اساســی را ايجــاد نم ــم، تغیی ــای تعلی ــوای درســی و روش ه محت
ــن دســتاوردهای انقــاب صنعتــی در زندگــی انســان  ــه ای يکــی از مهم تري ــه مــدارس و مســألۀ آمــوزش حرف ب

اســت.

3.7.1. آموزش های فّنی، مهندسی پیش از جنگ جهانی اّول
در آغــاز ســدۀ بیســتم، در کشــورهای صنعتــی اروپــای غربــی و آمريــکای شــمالی، آمــوزش و پــرورش همگانــی بــه 
ــود.  ــرای کــودکان ايــن کشــورها تعريــف شــده ب ــزام ب ــود. آمــوزِش دبســتانی، يــک اجبــار و ال ــا گرفتــه ب ــی پ خوب

آمــوزش متوّســطه نیــز در حــال گســترش و توّجــه بیشــتری بــود. 

از آغــاز ايــن قــرن، برنامه هــای درســی در کشــورهای آســیايی نیــز تدريجــاً از انديشــۀ آمــوزش صنعتــی غربــی تأثیــر 
پذيرفتنــد. از جملــۀ ايــن کشــورها هندوســتان و ژاپــن بودنــد کــه بــا پذيرفتــن گرايش هــای نــو، بــه تدريــج تغییــر 
ــس  ــطه و پ ــی متوّس ــی و صنعت ــوزِش فّن ــا، گســترش بیشــتر آم ــن گرايش ه ــن اي ــی از تازه تري ــد. يک ــو می دادن الگ

از متوّســطه بــود.

)کانل، برگردان افشار، 1378: 8(

ــورهای  ــی در کش ــاِصّ صنعت ــای خ ــه ای و آموزش ه ــی حرف ــطح فّن ــه س ــتم، س ــدۀ بیس ــل س ــا اواي ــوع ت در مجم
ــود: ــده ب ــه وجــود آم ــی ب صنعت

1( ســطح عالــی: ســطح مديريّــت و پژوهش هــای علمــی و فّنــی بــود کــه بــه آموزش هــای عالــی پیشــرفته ای نیــاز 
ــد.  ــه می ش ــگاه ها ارائ ــا در دانش ــن آموزش ه ــت. اي داش

2( ســطح متوّســطه: ايــن ســطح کــه بخــش بــزرگ و زيــادی از ســاختار صنعــت را تشــکیل مــی داد، خــود دربردارنــدۀ 
ــه ايــن منظــور  ــود. آموزش هــای حرفــه ای ايــن ســطح در دوره هــای خاّصــی کــه ب دو ســطح فرعــی جــدا از هــم ب

ترتیــب يافتــه بــود، عرضــه می شــد.

ــن گــروه آموزش هــای الزم را از  ــود. اي ــف ب ــا مهارت هــای مختل ــن ســطح شــامل کارگــران ب ــی: اي 3( ســطح اجراي
ــد. ــاه مــّدت و نیمــه وقــت ضمــن کار دريافــت می کردن ــق کارورزی و در دوره هــای کوت طري

)صفوی، 1366: 8(

تــا پیــش از شــروع جنــگ جهانــی اّول بــه منظــور ارتقــای کارايــی اجتماعــی کــه هــدف اصلــی نظام هــای آموزشــی 
بــود، ســه وظیفــۀ اصلــی مــورد نظــر بــود:

• بهسازی آموزِش ابتدايی به منظور کارايی بیشتر آن	



• گسترش آموزِش متوّسطه 	

• تأمین نیازهای حرفه ای انقاب صنعتی	

گســترش و شــتاب انقــاب صنعتــی بــه دو نــوع انســان تربیــت شــده نیــاز داشــت: يکــی متخّصصــان ســطح بــاال و 
ــرای تمــام ســطوح و زمینه هــا. ــران اجرايــی ب ديگــری مدي

)صفوی، 1366: 220(

ــه متخّصــص در ســطح  ــی خاصــی و ن ــا مهارت هــای فّن ــراد ب ــه اف ــن کشــور ب ــی کــه صنعــت اي در آلمــان از آنجاي
عالــی نیــاز داشــت، آمــوزِش فّنــی عالــی گســترش نیافــت و در مقابــل هنرســتان های صنعتــی در ســطح پیشــرفته 

ــت. ــرار گرف ــورد توجــه ق ــاده م فوق الع

ــرادی کــه از نظــر تخّصــص و مهــارت خــاص بینابیــن  ــرای تربیــت اف ــی اّول، ب ــان جنــگ جهان ــا پاي در فرانســه، ت
ــت. ــترش ياف ــد و گس ــاد ش ــه ای« ايج ــی ناحی ــتان های صنعت ــند، »هنرس ــرکارگر باش ــدس و س مهن

در انگلستان، تا پیش از جنگ جهانی اّول، آموزش صنعتی از برنامۀ منسجم و مرتّبی برخوردار نبود.

ــتان های  ــا در هنرس ــن کار ي ــز در ضم ــه ای نی ــوزش حرف ــطه و آم ــدارس متوّس ــول در م ــوزش معم ــکا، آم در آمري
ــوزِش صنعتــی  ــکا از آم ــی اّول بیــش از نیمــی از ايالت هــای آمري ــا پیــش از جنــگ جهان ــه می شــد. ت ــی ارائ صنعت

برخــوردار بــود.

4.7.1. آموزش های فّنی، مهندســـی پس از جنگ جهانی اّول
جنــگ جهانــی اّول )از 1293 تــا 1297 ش.( جنــگ تمــام عیــاری بــود کــه موجــب بــه کارگیــری تمــام منابــع 
ــودمندی  ــه س ــی ب ــش روزافزون ــگ، گراي ــس از جن ــد. پ ــر ش ــورهای درگی ــی کش ــادی و نظام ــانی، اقتص انس
ــای  ــه برنامه ه ــاد ب ــه و انتق ــورت حمل ــه دو ص ــش ب ــن گراي ــد. اي ــود آم ــه وج ــی ب ــرورش همگان ــوزش و پ آم
ــب  ــن ترتی ــه اي ــود. ب ــروز نم ــی ب ــای صنعت ــتر آموزش ه ــترش بیش ــوی گس ــه س ــت ب ــّنتی و حرک ــی س درس
نخســتین اّطاعــات آموزشــی پــس از جنــگ جهانــی اّول، در زمینــۀ آمــوزش صنعتــی حرفــه ای صــورت گرفــت 

ــکا برداشــت. ــاالت متحــدۀ آمري ــی را اي ــوزش صنعت ــت از آم ــدم در جهــت حماي ــن ق و اّولی

در 1300 ش. نخســتین مدارس کارخانه ای گشــايش يافت. دورۀ اين مدارس دو تا چهار ســال بود.

5.7.1. وضعّیت آموزش فّنی، مهندســـی پس از جنگ جهانی دّوم
پــس از جنــگ جهانــی دّوم )از 1320 تــا 1324 ش.( يــک بــار ديگــر اصــاح برنامه هــا، روش هــا و ســازمان های 
ــت.  ــش ياف ــرعت افزاي ــه س ــی ب ــطه و عال ــوزان متوّس ــمار دانش آم ــت. ش ــرار گرف ــه ق ــورد توّج ــی م پرورش
ــی و  ــۀ درســی هنرســتان های صنعت ــی دّوم در برنام ــس از جنــگ جهان ــه پ ــود ک ــکا نخســتین کشــوری ب آمري
ــی دّوم، باعــث شــناخته شــدن کامــل آموزش هــای  ــد نظــر کــرد. جنــگ جهان ــی خــود تجدي دانشــکده های فّن
ــی،  ــی و مهارت ــای تجرب ــا کاره ــان ب ــی هنرجوي ــتان های صنعت ــد. در هنرس ــکا گردي ــی در آمري ــی و فّن صنعت
ــراد  ــرورش اف ــرای پ ــز ب ــا)1 نی ــور کالج ه ــکا جونی ــرب آمري ــد و در غ ــه کردن ــتری را تجرب ــای بیش آموخته ه

ــد. ــاش کردن ــی ت کاردان و ماهــر خیل

ــا 1326 ش.( تشــکیل شــد و گــزارش  در فرانســه پــس از جنــگ، کمیســیون اصاحــات آموزشــی )از 1323 ت
ــت. ــرار گرف ــا ق ــای برنامه ه ــون)3« مبن ــژن)2– وال »الن
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ــای  ــا 1348 ش. طرح ه ــی ت ــد. حّت ــر کردن ــز تغیی ــی نی ــتان های صنعت ــدارس و هنرس ــی م ــۀ درس ــان، برنام در آلم
ــد. ــه گردي ــن حــوزه ارائ ــن کشــور در اي بســیاری جهــت اصــاح نظــام آموزشــی اي

ــطح دورۀ دّوم  ــد و در س ــر ش ــی تجديدنظ ــای آموزش ــا و روش ه ــا، برنامه ه ــس از 1324 ش. در هدف ه ــن، پ در ژاپ
ــوزش  ــت آم ــی و در نهاي ــای آمريکاي ــه شــیوۀ جونیورکالج ه ــی و مهندســی ب ــدارس و هنرســتان های فّن ــطه، م متوّس

دانشــگاهی طّراحــی و اجــرا شــد.

8.1. کتاب نامه
• ــران: شناســایی 	 ــی در ای ــوزِش عال ------. آم

رشــته های آمــوزِش عالــی )کتــاب دّوم(. تهــران: 
مرکــز ارزشــیابی آموزشــی، ســازمان ســنجِش آمــوزِش 

کشــور، آذر 1356 ش. نشــريّۀ ش 15.

• ســات آمــوزِش 	 ------. دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــی 1351 ش. تهــران:  ــته های تحصیل ــی و رش عال
ــوزِش  ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس ــر طرح ه دفت

ــرداد 1352 ش. ــی، خ عال

• ــی. 	 ــرب عل ــی، ع ــر و رضاي ــدی، اصغ ــماعیلی کن اس
ــاد  ــران: بنی ــی. چ 1. ته ــوزش عال ــۀ آم واژه نام

ش.   1389 ايــران،  دانشــنامه نگاری 

• اکبر پورشــیرازی، محســن و ديگــران. تعاریــف و 	
ــاوری.  ــات و فّن ــوم، تحقیق ــاری عل ــم آم مفاهی
ســۀ پژوهــش و برنامه ريــزی آمــوزِش  تهــران: مؤِسّ

عالــی، 1387 ش.

• سۀ 	 آريان پور، امیرحسین. پژوهش. چ 4. تهران: مؤِسّ
انتشارات امیر کبیر، 1362 ش.

• بیهقــی، علی اکبــر. بررســی آمــاری در مــورد 	

پژوهشــی  و  آموزشــی  هیــأت  اعضــای 
ســات آمــوزش عالــی در  دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــزی  ــات و برنامه ري ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ــران. ته ای

آبــان 1353 ش. آموزشــی،  و  علمــی 

• حــّری، عّبــاس و شــاهبدانی، اعظــم. شــیوه های 	
ــای  ــی: رهنموده ــای علم ــتناد در نگارش ه اس
ــۀ  س ــران: مؤِسّ ــت 2. ته ــی. چ 3. ويراس ــن الملل بی

ــران، 1388 ش. ــگاه ته ــارات دانش انتش

• ــدا. چ 2. ج 	 ــۀ دهخ ــت نام ــر. لغ ــی اکب دهخــدا، عل
ــۀ  س ــدا و مؤِسّ ــۀ دهخ ــت نام ــۀ لغ س ــران: مؤِسّ 13. ته

ــران، 1377 ش. ــگاه ته ــارات دانش ــاپ و انتش چ

• رشــید ياســمی، غامرضــا. آییــن نــگارش تاریــخ. 	
بــه اهتمــام عبد الکريــم جربــزه دار. چ 1. تهــران: 

انتشــارات اســاطیر، 1392 ش.

• ــی 	 ــی و تطبیق ــد تکوین ــان اهلل. رون ــوی، ام صف
ــتم.  ــدۀ بیس ــی در س ــت جهان ــم و تربی تعلی

تهــران: رشــد، 1366 ش.

• ــرورش در ســدۀ 	 ــوزش و پ ــخ آم ــل.و.اف. تاری کان
بیســتم. ترجمــۀ حســن افشــار. تهــران: نشــر مرکــز، 

1368 ش. 
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2.1. روشنگری
ــان  ــور در زم ــدن کش ــی ش ــران و صنعت ــد در اي ــع جدي ــری صناي ــه کارگی ــرای ب ــی ب ــای دولت ــتین تصمیم ه نخس
فتحعلــی شــاه قاجــار گرفتــه شــده اســت. تدابیــر راهبــردی حاکمّیــت فقــط بــه صنايــع نظامــی محــدود نمی شــده 

ــته اند. ــه داش ــز توّج ــت نی ــاخه های صنع ــر ش ــه ديگ ــه ب اســت بلک

دولــت بــرای رســیدن بــه اصاحــات آموزشــی فّنــی و فرهنگــی خويــش، شــماری از دانشــجويان ايرانی را برای کســب 
دانــش و فّنــاوری بــه اروپــا راهــی می کنــد کــه ايــن تصمیــم گامــی بلنــد بــرای آشــنايی بیشــتر و بهره گیــری بهتــر 
ــا صنعــت و دســتاوردهای علمــی و صنعتــی مغــرب زمیــن شــناخته می شــود؛ هــم چنیــن يکــی از تصمیم هــای  ب
مهــّم دولــت بــرای بهبــود آمــوزش، فرســتادن شــماری از اســتادکاران ايرانــی بــه انگلســتان بــود. ايــن اســتادان پــس 

از بازگشــت، بــه آمــوزش فّنــی و پــرورش حرفــه ای پرداختنــد.

در زمــان فتحعلــی شــاه، دولــت تاش هــای بســیاری را بــرای برنامه ريــزی صنعتــی و آمــوزش فّنــی و مهندســی آغــاز 
کــرد اّمــا شــرايط روزگار چیــز ديگــری بــود و کاری کارســتان از پیــش نرفــت.

ــدار  ــت اقت ــه جه ــت ب ــدی از صنع ــی و بهره من ــوزش فّن ــرای آم ــت ب ــت گذاری های حکوم ــا و سیاس برنامه ريزی ه
ــا جّديــت و شــّدت  ــری میــرزا تقــی خــان امیرکبیــر ب ــی و اســتقال سیاســی، اقتصــادی در زمــان نخســت وزي ملّ
ــع  ــۀ ايجــاد صناي ــاوری، برپاي ــت و فّن ــت ايشــان در سايه ســار صنع ــال شــد. سیاســت پیشــرفت اقتصــادی دول دنب

ــود. ــی اســتوار شــده ب ــد، پیشــرفت کشــاورزی و توســعۀ بازرگان جدي

ــی و  ــگ صنعت ــاد فرهن ــران، ايج ــرفت اي ــت پیش ــود را در جه ــۀ خ ــم برنام ــی از ارکان مه ــان يک ــن روی، ايش از اي
ســاختن صنعت هــای تــازه قــرار داد. راهکارهــای امیرکبیــر، بــرای رســیدن بــه آرمان هايــش در موضوع هايــی چــون  
اســتخراج معــادن، ســاخت کارخانه هــای  جديــد، بــه خدمــت گرفتــن اســتادان فّنــی انگلســتان و آلمــان، فرســتادن 
ــی و ســرانجام پشــتیبانی از دســتاوردهای  ــدارس عال ــا، ســاختن م ــه از اروپ ــد کارخان ــه روســیه، خري صنعتگــران ب

تولیــدی داخلــی شــناخته و پرداختــه شــده بــود.

ايشــان بــرای پیشــرفت صنعــت و آمــوزِش فّنــی از پشــتیبانی و کمــک بــه صنعتگــران دريــغ نمی کــرد، بــه گونــه ای 
کــه محّمدحســن خان اعتماد الّســلطنه در کتــاب »صدرالّتواريــخ« می نويســد:»امیر در ترويــج و تشــويق اهــل صنعــت 
و ِحــَرف؛ زيــاد از انــدازه اصــرار داشــت و مخصوصــاً می گفــت هــر کــس هنــر بديــع و صنعــت تــازه ای بیــاورد، بــه او 

چیــزی خواهــد داد و البّتــه بــه وعــدۀ خــود وفــا می کــرد.«

)اعتماد الّسلطنه،75:1357(



ــی و  ــوزش فّن ــۀ آم ــده ای در زمین ــای پراکن ــت ايشــان، برنامه ه ــادن دول ــر و برافت ــاب امیرکبی ــس از شــهادت جن پ
ــد. ــه ش ــر گرفت ــی در نظ ــای صنعت مهارت ه

ــادی و  ــی ارکان اقتص ــرفت و بالندگ ــاالر، پیش ــان سپهس ــین خ ــرزا حس ــدن می ــا روی کارآم ــر ب ــه ای ديگ در مرحل
ــد  ــد نیازمن ــادی جدي ــرفت اقتص ــدند. پیش ــناخته ش ــی ش ــای ملّ ــن راهبرده ــاوری، مهم تري ــت و فّن ــه صنع از جمل

ــی اســت: ــن اصل ــدۀ دو رک ــت دربردارن ــود و صنع ــی ب ــی صنعت بالندگ

• يکی به کار انداختن سرمايه  	

• ديگری به کار بستن دانش فّنی	

ــران و  ــردم اي ــت م ــه دس ــردن آن ب ــا ک ــد و برپ ــع جدي ــه صناي ــن ب ــاختن و پرداخت ــرورت س ــه ض ــواره ب وی هم
ــاالر            ــیدن دورۀ سپهس ــان رس ــه پاي ــا ب ــت. ب ــام داش ــد و اهتم ــی تأکی ــت داخل ــويق صنع ــت در تش ــئولّیت دول مس

ــد. ــته ش ــت کاس ــۀ صنع ــی در زمین ــای دولت ــّدت برنامه ه ــر از ش ــار ديگ ــا 1259 ش.( ب )از 1250 ت

رشــد صنعــت، از آغــاز جنبــش تجّدد خواهــی و نوگرايــی در ايــران يکــی از آرمان هــای روشــنفکران و مشــروطه خواهان 
بــه شــمار مــی رفــت. در فاصلــۀ زمانــی گشــايش مجلــس شــورای ملّــی در 14 مهــر 1285 ش. تــا آغــاز ســلطنت 
ــه  ــران، ب ــه درخواســت روشــنفکران و صنعتگ ــرای پاســخگويی ب ــت مشــروطه ب ــان 1304 ش. دول ــوی در 9 آب پهل

ــاوری پرداخــت. ــت و فّن ــزی در موضــوع صنع سیاســت گذاری و برنامه ري

نکتــۀ توّجــه برانگیــز ايــن اســت کــه تصمیم هايــی کــه در ايــن دوره تــا زمــان حکومــت رضاشــاه در امــور صنعتــی 
گرفتــه شــد، مطابــق بــا رويکــردی تجّددگرايانــه نســبت بــه صنعــت بــود؛ بــه طــوری کــه دولــت در کنــار صنايــع 
دســتی و ســّنتی، بــه ترويــج صنايــع ماشــینی و کارخانــه ای نیــز پرداخــت. مطالعــات انجــام گرفتــه و بررســی های 
ــون  ــاخه های گوناگ ــت در ش ــای دول ــترين تصمیم ه ــه بیش ــتند ک ــوع هس ــن موض ــدۀ اي ــه تأيید کنن ــورت يافت ص

صنعــت و مهندســی در زمینــۀ پُســت و تلگــراف، راه آهــن و نفــت و معــدن و ... بــوده اســت.

2.2. بنیادگذاری داُرالُفنون
ــود کــه در 1230 ش. پايه گــذاری شــد.  ــر ب ــرزا تقی خــان امیرکبی ــد حاصــل انديشــۀ می ــاد آموزشــی جدي ــن نه اي
ديــدار وی از مراکــز آموزشــی روســیه و عثمانــی و آشــنايی بــا مراکــز علمــی غــرب از طريــق کتاب هايــی کــه زيــر 
ــه آمــوزش دانــش و  نظــر وی ترجمــه می شــدند، زمینه ســاز تأســیس مدرســه ای بــه ســبک جديــد گرديــد. نیــاز ب
ــا غــرب همــواره وجــود داشــت. شکســت های نظامــی  ــژه در حــوزۀ نظامــی، از زمــان مواجهــه ب ــی به وي فنــون غرب
ــش و  ــب دان ــی و کس ــع عقب ماندگ ــرای رف ــار ب ــردان قاج ــب دولت م ــذار در ترغی ــی تأثیرگ ــیه، عامل ــر روس در براب
فنــون جديــد بــود. از همیــن رو، در اوايــل دورۀ قاجــار، گروهــی از جوانــان بــه غــرب فرســتاده شــدند و عــّده ای معلّــم 
خارجــی نیــز بــه اســتخدام دولــت ايــران درآمدنــد، امــا ايــن اقدامــات پاســخگوی نیــاز کشــور و گام مؤثّــری بــرای 
ــرآوردن  ــاز صــدارت در راه ب ــان آغ ــر، در هم ــن ســبب امیرکبی ــه همی ــود. ب ــای آموزشــی نب ــب  ماندگی ه ــع عق رف
نیازهــای فرهنگــی جامعــه گام برداشــت. در ايــن میــان خبــر تأســیس داُرالُفنــون اســتانبول در1226 ش. نیــز در اقدام 
ــع در  ــوم و صناي ــه« ای کــه »عل ــه هّمــت امیرکبیــر، ســنگ بنــای »تعلیــم خان وی بی تأثیــر نبــود. بديــن ترتیــب ب

آنجــا تعلیــم و تعلّــم شــود« گذاشــته شــد.

ســاخت بنــای مدرســه در 1229 ش. در ضلــع شــمال شــرقی ارگ ســلطنتی آغــاز شــد. امیرکبیــر، پیــش از پايــان 
ــه اتريــش فرســتاد. او  ــم ب ــرای اســتخدام معلّ ســاخت مدرســه، جــان ]ژان[ داوودخان)مترجــم وزارت خارجــه( را ب
هفــت معلّــم، ســه تــن بــرای آمــوزِش امــور نظامــی و چهــار تــن بــرای آمــوزش امــور پزشــکی، مهندســی و معــدن، 

اســتخدام کــرد. امیرکبیــر بــه دو دلیــل بــه اســتخدام معلِّمــان اتريشــی روی آورد:
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• فاصله گرفتن از انگلیس، روسیه و فرانسه 	
• دور نگهداشتن معلِّمان و استادان از سیاست 	

ــون  ــه خاطــر وجــود داُرالُفن ــود. ب ــر عــزل شــده ب ــران وارد شــدند کــه امیرکبی ــه اي ــان اتريشــی وقتــی ب ــا معلِّم ام
وزارت علــوم پايه گــذاری شــد تــا بــه امــور آن رســیدگی شــود. داُرالُفنــون ايــران بیســت ســال پیــش از داُرالُفنــون 
ژاپــن و ســه ســال پــس از داُرالُفنــون اســتانبول پايه گــذاری شــد. رويکــرد آمــوزش در داُرالُفنــون کاربــردی بــود و 
بــرای آمــوزش بهتــر آزمايشــگاه ايجــاد شــد و در کارگاه هــای صنعتــی کار انجــام می شــد. نقشــه برداری علمــی نیــز 
ــه می شــود  ــه گفت ــرد ک ــه ک ــران را تهّی ــاز شــد. در 1238 ش. کريشــش نقشــۀ ته ــون آغ ــار در داُرالُفن نخســتین ب

ــح پايتخــت اســت. ــن نقشــۀ صحی قديمی تري

داُرالُفنون در دوران فّعالّیتش در عرصۀ اجتماعی ايران تأثیر به سزايی داشت. آثار آن از سه جنبۀ:

• تحّول عقانی، يعنی  با نشر اصول علمی جديد، نقص آموزش پیشینیان آشکار شد.	

• فرهنگــی کــه نــگارش کتاب هــای تــازه در آن شــکل گرفــت و بــر اثــر آن دانــش غربــی میــان طبقــۀ وســیع تری 	
از اجتماع شــناخته  شــد.

• پديــداری صنعتــی تــازه کــه از میــان آنــان عناصــر نوجــو و ترّقــی خــواه برخاســتند کــه بــه تحــّوالت فکــری دو 	
نســل بعــد اثــر گذاشــتند.

)قوسی زاد، 721:1390(

مدرسۀ دارالفنون



3.2. پایه گذاری وزارِت ُعلوم
پايه گــذاری وزارِت ُعلــوم در 1235 ش. پنــج ســال پــس از بنیادگــذاری داُرالُفنــون را بايــد نخســتین 
اقــدام دولــت ايــران بــرای ادارۀ آمــوزش و پــرورش کشــور دانســت، زيــرا پیشــترها مســئولّیت مــدارس و 
تعلیــم و تربیــت کــودکان و جوانــان بــه عهــدۀ خانواده هــا بــود و حکومت هــا هیچ گونــه اقــدام رســمی 

ــی  ــران، علیقل ــوم در اي ــر عل ــد. نخســتین وزي ــردم انجــام نمی دادن ــرورش م ــوزش و پ ــرای آم ب
خــان اعتضادالّســلطنه بــود. 

بــا پايه گــذاری وزارِت علــوم بــر مســئولّیت دولــت در امــر آمــوزش و پــرورش عمومــی افــزوده 
شــد و ايــن موضــوع بــه تقويــت داُرالُفنــون، اعــزام محّصــل بــه خــارج از کشــور و بنیادگــذاری 
مــدارس جديــد دامــن زد. بــا ايــن همــه وزارت علــوم در آغــاز کار در تنظیــم برنامــه، تدويــن 

کتــاب و روش تدريــس در مــدارس دخالتــی نداشــت و معلِّمــان و بنیان گــذاران مــدارس آزادی عملــی و علمــی داشــتند 
تــا بــه هــر شــیوه ای کــه می خواســتند برنامــۀ کار خــود را تنظیــم و کتاب هــای درســی را تدويــن کننــد.

ــرای  ــران ب ــی اي ــوزِش عال ســۀ آم ــه نخســتین مؤِسّ ــود ک ــه حــّدی ب ــدارس ب ــور م ــوم در ام ــن وزارِت عل ورود نیافت
پــرورش حرفــه ای کارکنــان سیاســی مــورد نیــاز کشــور در 1277 ش. از طــرف وزارِت خارجــه پايه گــذاری شــد و از 

ــه شــمار می رفــت. ــه ب ــف اداره هــای مســتقِلّ وزارت خان ــن مدرســه در ردي همیــن روی اي

ســات آمــوزِش عالــی ايــران، بــر حســِب نیــاز دســتگاه های اجرايــی کشــور و بیــرون از نظــارت  بــه ايــن ترتیــب مؤِسّ
وزارت علــوم پیدايــی يافتنــد. 

4.2. مدارس فّنی و تخّصصی پس از داُرالُفنون
پــس از بنیادگــذاری داُرالُفنــون، توّجــه بــه معــارف جديــد فزونــی يافــت و شــور و عاقــۀ زيــادی بــرای پايه گــذاری 
مــدارِس جديــد بــه وجــود آمــد. بنیان گــذاری وزارت علــوم در 1235 ش. بــه مســؤلّیت »علیقلــی میــرزای 
اعتضادالّســلطنه« کــه رياســت داُرالُفنــون را هــم بــه عهــده داشــت، موجــب گســترش بیــش از پیــش معــارف جديــد 
ــارف،  ــه مع ــوط ب ــور مرب ــه ام ــه منظــور رســیدگی ب ــف کشــور و ب ــاط مختل ــد در نق ــدارِس جدي ــا ايجــاد م شــد. ب
انجمنــی بــه نــام »انجمــن تأســیس مکاتــب ملّیــۀ ايرانــی« در 1278 ش. کــه بعدهــا بــه »انجمــن معــارف« نامــدار 

ــوم ســامان دهی شــد. ــر عل ــه دعــوت وزي ــی معــارف« ب ــد. »شــورای عال شــد، تشــکیل گردي

)محبوبی اردکانی، 374:1378(

افــزون بــر مــدارس عــادی کــه روز بــه روز بــر شــمار آنهــا افــزوده می شــد چنــد مدرســۀ تخّصصــی نیــز در ايــن دوره 
دايــر شــد کــه ايــن مدرســه ها چنــدان نپايیدنــد.

• مدرسۀ دولتی تبريز؛ پايه گذاری: 1255 ش.	

• مدرسۀ نظامی اصفهان؛ پايه گذاری: 1260 ش.	

• مدرسۀ نظام تهران؛ پايه گذاری: 1262 ش.	

• مدرسۀ مهندسی فاحت مظّفری؛ پايه گذاری: 1279 ش.	

1.4.2. مدرسۀ مهندسی فالحت مظّفری
مدرســۀ مهندســی فاحــت مظّفــری، اّولیــن مدرســۀ تخّصصــی بــود کــه جنبــۀ نظامــی نداشــت و از طــرف دولــت 

ــارعلیقلی خان اعتضاُد الّسلطنه
جـ

 قا
رۀ

دو
در 

ی 
ـــ

دس
هن

و م
ی 

ـــ
 فّن

ش
وز

ـــ
 آم

ّوم:
ر د

ــتا
شـ

نو



ـی
سـ

طو
ِن 

ــ
ّدی

ُرال
َصی

ه ن
ــ

اج
خو

ی 
ــ

عت
صن

اه 
ـگ

شـ
دان

خ 
ــ

اری
ت

تصوير اعان اّولین مدرسۀ تخّصصی کشاورزی ايران



بــرای آمــوزِش علمــی و عملــی فنــون کشــاورزی در تهــران بــه  مديريّــت »داشــر«)1 بلژيکــی اداره می شــد. شــرايط 
ــک  ــاع از ي ــّل اّط اق ــان فارســی و حِدّ ــا زب ــنايی ب ــه آش ــود و منحصــر ب ــوار نب ــدان دش ــه چن ــن مدرس ــه اي ورود ب
ــه  ــود ک ــه ب ــه اينگون ــۀ مدرس ــه نداشــت. برنام ــک دوره دانش آموخت ــش از ي ــه بی ــن مدرس ــود. اي ــی ب ــان خارج زب

ــد. ــز می پرداختن ــی نی ــور اجراي ــاورزی و ام ــای کش ــه کاره ــوزان ب دانش آم

پــس از پايــان دورۀ اّول تــا يــازده ســال کشــور از وجــود مدرســۀ کشــاورزی محــروم مانــد تــا اينکــه در 1296 ش. 
ــی کشــاورزی »شــورای  ــه پايه گــذاری شــورای عال ــه و تجــارت و فاحــت ب ــد عاّم ــر وزارت فواي حســین عــاء، وزي
ــی  ــاب مدرســۀ عال ــا رعايــت دو شــرط ، در تهــران يــک ب فاحتــی« اقــدام نمــود. ايــن شــورا ســفارش کــرد کــه ب

فاحــت ســاخته شــود:

• يــک بــاب مدرســۀ عالــی فاحتــی در تهــران يــا اطــراف آن ســاخته شــود کــه در آن علــوم کشــاورزی را چنــان 	
کــه شــايد و بايــد درس دهنــد و شــاگردانی را پــرورش کننــد کــه دارای معلومــات مهندســی کشــاورزی باشــند و 
بتواننــد در جاهــای گوناگــون کشــور، کاســتی های امــور کشــاورزی را اصــاح و کارهــای عملــی را اجــرا نماينــد.

• ــه، يــک مدرســۀ عملــی در يکــی از روســتاهای اطــراف تهــران پايه گــذاری شــود و شــاگردان آن از 	 ــرای نمون ب
مردمــان همــان منطقــه باشــند زيــرا کــه روحّیــه و اســتعداد آنــان بــرای انجــام کارهــای عملــی کشــاورزی از 

شهرنشــینان بهتــر اســت.

آموزشگاه علمی کشاورزی به دلیل نداشتن متخّصص فّنی و صنعتی کارآمد و کافی شکل نگرفت.

)محبوبی اردکانی، 407:1378(

5.2. تلگراف در تاریخ معاصر ایران
ــره ای  ــه مخاب ــد ک ــرار ش ــون و کاخ گلســتان برق ــان داُرالُفن ــران در 1271 ش. می ــی در اي ــاط تلگراف نخســتین ارتب

ــود. آزمايشــی ب

)محبوبی اردکانی، 194:1376(

ــار و  ــار اخب ــی انتش ــراف از 1272 ش. و در پ ــال، تلگ ــن ح ــا اي ــام داد. ب ــان انج ــم خ ــرزا ِملُک ــش را می ــن آزماي اي
اّطاعــات مربــوط بــه آن در روزنامــۀ وقايــع اتّفاقّیــه در ايــران شــناخته شــد و اخبــار گســترش تلگــراف در جهــان و 

ــد. ــزارش گردي ــا گ ــهیل کنندۀ آن باره ــون و تس ــای گوناگ کاربرده

ــش، ســیم  ــری چــون چــرخ المــاس، چــرخ آت ــرای ســیم و دســتگاه تلگــراف از تعابی ــا ب ــن گزارش ه ــی اي در تمام
آهــن، راه ســیم آهــن، چــرخ صاعقــه و ســیِم صاعقــه اســتفاده شــده  اســت. شــکل فرنگــی ايــن واژه ظاهــراً از 1273 
ش. بــه صــورت »تلغــراف« بــه زبــان فارســی راه يافــت. يــک ســال بعــد، کريشــش اتريشــی )معلِّــم کّل توپخانــه در 
داُرالُفنــون( بــا نظــارت و اهتمــام علیقلــی میــرزا اعتضاُدالّســلطنه )رئیــس کّل داُرالُفنــون(، از عمــارت ســلطنتی کاخ 
گلســتان بــه بــاغ اللــه زار ســیم تلگــراف کشــید کــه اجــرای موّفقّیت آمیــز آن منجــر بــه گســترش خط هــای تلگــراف 

تــا ســلطانّیه و زنجــان در 1275 ش. شــد.
ــف  ــۀ تکالی ــت و کتابچ ــورت گرف ــی ص ــور تلگراف ــردن ام ــد ک ــرای قانونمن ــی ب ــای اجراي ــتین کاره ــان نخس هم زم
ــايی  ــه کوش ــاز، ب ــورد نی ــانی م ــروی انس ــن نی ــرای تأمی ــد. ب ــر ش ــن و منتش ــراف تدوي ــرای تلگ ــتورالعمل ب و دس
ــه پاريــس)2 اعــزام شــدند. هــم چنیــن نخســتین گــروه از کارمنــدان  ــی ب ــان ايران ــلطنه، عــّده ای از جوان اعتضاُدالّس
ايرانــی تلگراف خانــه بــه اســتخدام و گروهــی از آنــان بــرای آشــنايی عملــی بــا تلگــراف بــه تفلیــس فرســتاده شــدند. 
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نخســتین و مهم تريــن جنبــۀ تشــکیات اداری تلگــراف در ايــران، دوگانگــی آن در قالــب خطــوط داخلــی )خطــوط 
تلگــراف دولتــی ايــران( و خارجــی )انگلیــس و روســیه( بــود کــه بیــش از نیم قــرن بــا ســازمان های مجــّزا در کنــار 

هــم فّعالّیــت مــی کردنــد.

ســازماندهی تشــکیات اداری تلگراف را می توان به ســه دوره تقسیم کرد:

دورۀ اّول: از 1238 تا 1288 ش.
ــی  ــد، ب ــی را می طلبی ــی کلّ ــه نظارت ــود ک ــه ای ب ــه گون ــراف ب ــت خطــوط تلگ ــن دوره، محدوديّ ــدای اي در ابت
آنکــه بــه ســازمانی مســتقل نیــاز باشــد. ايــن نظــارت بــه شــاهزاده، اعتضاُدالّســلطنه، وزيــر علــوم واگــذار شــد 
ــه رياســت  ــباتی )ب ــه( و محاس ــی خــان مخبُرالّدول ــه رياســت علیقل ــز آن را در دو بخــش اداری )ب ــه وی نی ک
ــه  ــران ب ــت اي ــت وی، در 1247 ش. دول ــرد. در دوران مديريّ ــاماندهی ک ــه( س ــان امین الّدول ــرزا هاشــم خ می
ــاد  ــۀ ي ــی اتّحاديّ ــّررات همگان ــش از مق ــای کاری خوي ــس در قرارداده ــت و از آن پ ــی پیوس ــۀ تلگراف اتّحاديّ

ــرد. ــروی می ک ــده پی ش

ــه  ــاه ب ــن ش ــت. ناصُرالّدي ــده اس ــی ش ــم ارزياب ــیار مه ــران بس ــور اي ــی کش ــات اجتماع ــراف در حی ــش تلگ نق
اهمّیــت تلگــراف در امــور جــاری حکومــت بــاور داشــت و از ايــن روی، در 1253 ش. ادارۀ تلگــراف در 
ــد و  ــدا ش ــوم ج ــتقل از وزارِت عل ــورت ادارۀ مس ــه ص ــت و ب ــرار گرف ــلطنت« ق ــّخصۀ س ــور مش ــف »ام ردي
ــر  ــا لقــب »جنــاب« اّولیــن مدي ــه واگــذار شــد. وی دو ســال بعــد ب ــی خــان ُمخبُرالّدول ــه علیقل رياســت آن ب
تلگــراف در وزارت خانــۀ تــازه پايه گــذاری شــدۀ تلگــراف گرديــد و تــا 1276 ش. در ايــن ســمت باقــی مانــد. 
ــا ايجــاد  ــۀ بزرگــی در جــوار مدرســۀ داُرالُفنــون ســاخت و ســازمان اداری تلگــراف را ب ــه، تلگرافخان ُمخبرالّدول
ــی و  ــبات خارج ــی، محاس ــبات داخل ــه، محاس ــی، اِحصائّی ــات، سیم ِکش ــتخدام، ملزوم ــون اس ــی چ واحدهاي

ــترش داد. ــرات گس مخاب

نخستین مرکز بی سیم ايران 



ــه همیــن مناســبت  ــود و ب ــواده اش ب ــل دوران مشــروطّیت در انحصــار وی و خان ــا اواي ــران ت ــور تلگــراف اي ام
ــد. ــاء می ش ــان اعط ــه آن ــلطان ب ــلطنه و مخبُرالّس ــک، مخبُرالّس ــه، مخبُرالمل ــون مخبرالّدول ــی چ القاب

ــود کــه ظاهــراً  از ويژگی هــای ســازمان اداری تلگــراف در ايــن دوران، عناويــن و مناصــب نظامــی کارکنــان ب
ــروه  ــتین گ ــان نخس ــود. در می ــران ب ــراف اي ــوط تلگ ــدازی خط ــی در راه ان ــان خارج ــور نظامی ــر از حض متأثّ
انگلیســی فرســتاده شــده بــه ايــران، هجــده مهنــدس درجــه دار ارتــش وجــود داشــت، از ايــن روی در ســازمان 
ــب  ــن منص ــرتیپ باالتري ــد. س ــده می ش ــاور دي ــرهنگ و ي ــرتیپ، س ــون س ــی چ ــراف، القاب اداری وزارت تلگ
ــای  ــای تلگرافخانه ه ــه رؤس ــد. ب ــه می ش ــم گفت ــهرهای مه ــای ش ــای تلگرافخانه ه ــه رؤس ــه ب ــود ک اداری ب
ــتقیم  ــتۀ مس ــن وخواس ــتور روش ــه دس ــا ب ــد. بن ــاور می گفتن ــرهنگ و ي ــب س ــه ترتی ــر ب ــهرهای کوچکت ش

ــود.  ــی ب ــه اداری باشــد، سیاســی و امنیت ــش از آنک ــا پی ــۀ رؤس ــاه، وظیف ــن ش ناصُرالّدي

دورۀ دّوم: از 1288 ش. تــا پایان فرمانروایی قاجار
ــای  ــکل گیری نهاده ــروطه و ش ــاب مش ــوع انق ــا وق ــران از 1288 ش. ب ــی اي ــکیات تلگراف ــد تش دوران جدي
مدنــی چــون مجلــس شــورای ملّــی آغــاز شــد. ادغــام تشــکیات پُســت و تلگــراف و توســعه و تحــّول خدمــات 

ــراف( ــت و تلگ ــی رود. )← وزارت پُس ــمار م ــه ش ــن دوران ب ــخّصه های اي ــن مش ــی از مهم تري مخابرات

ــراف  ــدازی تلگ ــی در 1291 ش. و راه ان ــۀ راديوتلگراف ــو اتّحاديّ ــمین عض ــوان شش ــه عن ــران ب ــتن اي ــا پیوس ب
ــت. ــمگیری ياف ــترش چش ــی گس ــات مخابرات ــن دوران، خدم ــیم در اي بی س

ــران،  ــی اي ــا و درخواســت های نظام ــردن نیازمندی ه ــرای برطــرف ک ــا ب ــار در 1294 ش. آلمانی ه نخســتین ب
ــیم،  ــراف بی س ــرد تلگ ــودن کارب ــی ب ــه نظام ــه ب ــا توّج ــد. ب ــدازی کردن ــران راه ان ــیم را در اي ــراف بی س تلگ

ــه وزارت جنــگ ســپرده شــد. ــز ب مســئولّیت آن نی

)میر ابوالقاســمی، 116:1383(

دورۀ ســّوم: از 1305 ش تا پایان پهلوی اّول
ــن  ــتان اي ــوزش سرپرس ــرای آم ــران« ب ــیم اي ــراف بی س ــگاه تلگ ــام »آموزش ــه ن ــگاهی ب در 1305 ش. آموزش

ــد. ــی بودن ــی و ايران ــتادان آن روس ــه اس ــد ک ــذاری ش ــتگاه ها پايه گ دس

)اَســناد پُســت و تلگراف و تلفن در دورۀ رضا شــاه، به کوشــش يزدانی، 1378: بیست و سه(

ــرد  ــه جــای کارب ــذار شــد و ب ــراف واگ ــه وزارت پســت و تلگ ــن ســال دســتگاه های بی ســیم ب در اواخــر همی
نظامــی، بــه برقــراری ارتبــاط عمومــی بــا کشــورهای خارجــی گمــارده شــد. پــس از چنــدی، نخســتین مرکــز 

بــی ســیم ايــران، در عمــارت کاه فرنگــی کــه در 1312 ش. ســاخته شــده بــود، جــای گرفــت.

ــد.  ــذاری ش ــود، پايه گ ــور ب ــمی کش ــزاری رس ــتین خبرگ ــه نخس ــارس ک ــزاری پ ــس خبرگ در 1313 ش. آژان
ــد. ــام می ش ــراف انج ــک تلگ ــه کم ــات در آن ب ــر و اّطاع ــت خب ــتادن و درياف فرس

)روزنامۀ اّطاعات، 1:1313(

پــس از جنــگ جهانــی دّوم، رونــد گســترش دســتگاه های مخابراتــی در ايــران، شــتابی بــاال گرفــت. برخــی از عوامــل 
ــذاری  ــی(، پايه گ ــندۀ تلگراف ــتگاه نويس ــپ )دس ــتگاه تله تاي ــدازی دس ــد از: راه ان ــارت بودن ــن کار عب ــذار در اي اثرگ
ــازۀ ارتباطــات تلفنــی و تلگرافــی، اســتفاده از بافــه )کابل(هــای مرّکــب  ــا تجهیــزات ت مراکــز فرســتنده و گیرنــده ب

ــرداری از ارتبــاط تلگرافــی تلکــس. ــاال و زوج هــای صوتــی و ســرانجام بهره ب ــدۀ زوج هــای بســامد ب دربردارن

ــد.  ــبب ش ــی را س ــوزش فّن ــز آم ــترش مراک ــذاری و گس ــال، پايه گ ــن ح ــی در عی ــتگاه های مخابرات ــرفت دس پیش
نخســتین مدرســۀ فّنــی تلگــراف در 1307 ش. در زمــان وزارت قاســم صوراســرافیل بنیادگــذاری شــد. ايــن مدرســۀ 

ــار
جـ

 قا
رۀ

دو
در 

ی 
ـــ

دس
هن

و م
ی 

ـــ
 فّن

ش
وز

ـــ
 آم

ّوم:
ر د

ــتا
شـ

نو



ـی
سـ

طو
ِن 

ــ
ّدی

ُرال
َصی

ه ن
ــ

اج
خو

ی 
ــ

عت
صن

اه 
ـگ

شـ
دان

خ 
ــ

اری
ت

ــل: ــار دلی ــه چه ــذاری ب ــس از پايه گ ــی پ صنعت

1( ديرينگی در زمان پايه گذاری و پیشینگی در نظام آموزِش عالی 

2( گسترِش شايسته در دو موضوع آموزش نظری و کاربرد عملی 

3( پیشرفِت روزآمد ابزارهای مهندسی و اثرگذاری آنها در بهبود فّناوری ارتباط های اجتماعی مردم

4( پیوستگی پوينده و ارتباط پايدار در پهنۀ آموزش و فّناوری کشور

نقطۀ آغازين و سنگ بنای »نخستین دانشگاه صنعتی کشور« است.

6.2. پُست در تاریخ معاصر ایران
ــن  ــد. اي ــود آم ــه وج ــر ب ــت وزيری امیرکبی ــان نخس ــران در 1229 ش. در زم ــد آن در اي ــای جدي ــه معن ــت ب پُس
ســازمان در آغــاز چاپارخانــه نامیــده می شــد و چاپارهــای دولتــی وظیفــه داشــتند فقــط در روزهــای اّول و پانزدهــم 

ــانند. ــده برس ــه گیرن ــرده و ب ــت ک ــردم را درياف ــتی م ــای پُس ــا و امانت ه ــاه، نامه ه ــر م ه

ناصُرالّديــن شــاه  در ســفر اروپــا، از چگونگــی کارِکــرد پُســت آگاه شــد و متخّصصانــی را از اتريــش بــرای ادارۀ امــور 
پســت ايــران دعــوت کــرد. در 1253 ش. ادارۀ پُســت بــه فــردی اتريشــی واگــذار شــد. او بــرای نامــه رســان ها، دورۀ 
آموزشــی گذاشــت و بــرای آنهــا لبــاس يــک شــکل تهّیــه کــرد و آيین نامــۀ جديــدی بــرای امــور پســتی نوشــت و 

بــه زبــان فارســی منتشــر کــرد. ســازمان رســمی پُســت بــه معنــای امروزيــن آن، از 1254 ش. آغــاز بــه کار کــرد.

)مصاحب، 1387: 544(

يــک ســال بعــد، 1255 ش. دولــت ايــران در اتّحاديـّـۀ جهانــی پُســت پذيرفتــه شــد. در 1258 ش. ادارۀ پُســت ايــران 
بــه وزارت پُســت تغییــر نــام يافــت. )← وزارت پُســت و تلگــراف(

ــب  ــه تصوي ــی در 1285 ش. ب ــورای ملّ ــس ش ــذاری مجل ــن دورۀ قانون گ ــراف، در اّولی ــت و تلگ ــکیل وزارت پُس تش
ــه وزارت پُســت و  ــه نیــز ب ــه تنــاوب و در دوره هــای نامنّظــم وزارت خانه هــای تجــارت و فوايــد عاّم رســید. بعدهــا ب

ــده اند. ــته ش ــدی از آن گسس ــس از چن ــته و پ ــراف پیوس تلگ

7.2. وزارت معارف، اوقاف و صنایع مستظرفه
ــع  ــاف و صناي ــارف و اوق ــور آموزشــی کشــور، پايه گــذاری »وزارت مع ــدام در جهــت ادارۀ هم آهنــگ ام نخســتین اق
مســتظرفه« بــود کــه بــا تصويــب قانــون اداری وزارت يادشــده در روز 19 شــهريور 1288 ش. يعنــی يــازده ســال پــس 
ســۀ آمــوزِش عالــی و ســه ســال پــس از تصويــب متّمــم قانــون اساســی ايجــاد شــد.  از پايه گــذاری نخســتین مؤِسّ
بــه موجــب قانــون، ســاختار وزارت از چهــار دايــرۀ وزارت، تحقیقــات، تفتیــش )بازرســی( و محاســبات؛ يــک اداره ُکل؛ 

ســه ادارۀ تعلیــم عمومــی، معــارف و اوقــاف؛ و شــورای عالــی معــارف تشــکیل شــده بــود.

8.2. شورای عالی معارف
دو ســال پــس از تصويــب قانــون اساســی معــارف، در 20 اســفند 1300 ش. قانــون شــورای عالــی معــارف بــه تصويــب 
ــت،  ــمار می رف ــه ش ــارف ب ــخ تشــکیل وزارت مع ــی در تاري ــۀ عطف ــه نقط ــده ک ــاد ش ــون ي ــه موجــب قان ــید. ب رس
تشــکیل شــورای عالــی معــارف بــا هــدف گســترش معــارف، علــوم و فنــون و برطــرف شــدن کاســتی های تحصیــات 

ــی توجیــه می شــد. علمــی و فّن



ــه  ــه ها، ب ــا و مدرس ــات و ادارۀ مکتب خانه ه ــتور تحصی ــی در دس ــه ناهماهنگ ــارف ب ــی مع ــورای عال ــکیل ش تش
ويــژه مــدارِس عالــی پايــان داد و عــدم تمرکــز در سیاســت گذاری و اجــرای برنامه هــای آمــوزِش عالــی را بــه ســوی 

ــرد. ــت ک ــت، هداي ــه شــمار می رف ــارف ب ــذاری وزارت مع ــت وجــودی پايه گ ــه علَّ تمرکــزی ک

در نتیجــه آهســته آهســته مــدارِس عالــی گوناگــون از دســتگاه های اجرايــی جــدا شــدند و زيــر نظــر وزارت معــارف 
ســاماندهی شــدند.

ــوط  ــای مرب ــر کاره ــا و ديگ ــات، اساســنامه ها، نظامنامه ه ــه دســتور تحصی ــوط ب ــای مرب ــس، همــۀ کاره ــن پ از اي
ــواردی کــه  ــد و تصمیم هــای شــورا در م ــارف بررســی می گردي ــی مع ــی در شــورای عال ــوزِش عال ســات آم ــه مؤِسّ ب
پرداختــن بــه آنهــا از وظايفــش بــود، الزم االجــرا تعريــف می شــد. ايــن شــورا از 1301 تــا 1344 ش. فّعالّیــت داشــت.

9.2. دبیرستان های تخّصصی فّنی
1.9.2. هنرستان صنعتی دولتی )مدرسۀ ایران و آلمان(

ايــن هنرســتان، اّولیــن مدرســۀ صنعتــی و فّنــی پــس از داُرالُفنــون بــه شــمار مــی رود، هم چنیــن نخســتین مدرســۀ 
آلمانــی در ايــران اســت. نخســتین گفتگوهــا در مــورد ســاختن مدرســه ای آلمانــی در ايــران بــه ســال های پیــش از 
مشــروطه بــاز می گــردد، ســرانجام ايــن قــرارداد فرهنگــی و آموزشــی بیــن ايــران و آلمــان در 1286 ش. )يــک ســال 

پــس از انقــاب مشــروطه( بــه امضــاء رســید.

ــا بودجــۀ هشــت هــزار تومــان، کــه پنــج هــزار  ــر طبــق ايــن قــرارداد، مقــّرر شــد کــه مدرســۀ ايــران و آلمــان ب ب
ــذاری شــود.  ــردد، پايه گ ــرا گ ــان پذي ــت آلم ــر را دول ــان ديگ ــزار توم ــردازد و ســه ه ــران بپ ــت اي ــان آن را دول توم

ــد: ــاره می نويس ــن ب ــی« در اي ــات يحی ــاب »حی ــادی در کت ــت آب ــی دول يحی

»در اوايــل مشــروطّیت، يــک معلِّــم آلمانــی پطــرس نــام از برلــن بــرای تأســیس مدرســه بــه تهــران مــی آيــد. دولــت 
ايــران زمینــی در پشــت میــدان مشــق بــه او می دهــد و شــروع می کنــد بــه بنــای مدرســه، ضمنــاً مــدارس موجــود 

در تهــران را هــم ماحظــه مــی نمايــد.«

)دولت آبادی، 209:1362(

ســر انجــام ايــن مدرســه، زيــر نظــر يــک معمــار آلمانــی بــه نــام اُتــو شــولتز و يــک معمــار ايرانــی بــه نــام میــرزا 
عبــداهلل ســاخته شــد و هنرســتان صنعتــی دولتــی،کار خــود را بــا هشــت معلِّــم آلمانــی و هشــت معلــم ايرانــی آغــاز 
کــرد. ايــن مدرســه دارای دو دورۀ ابتدايــی و متوّســطه بــود و دروس آن دربردارنــدۀ حســاب، هندســه، عربــی، ادبیــات، 

شــرعیات، تاريــخ، جغرافــی، فیزيــک، شــیمی، جبــر و مقابلــه و ســه زبــان آلمانــی، انگلیســی و فرانســه بــود. 

نــام ايــن مدرســه در آغــاز پايه گــذاری »دويتــش شــول« )مدرســۀ آلمانــی( بــود کــه بــا يکــی دو بــار تغییــر، ســرانجام 
»دويتــش پرزيــش هوخــر تهــران اشــتات« )مدرســۀ عالــی ايــران و آلمــان( نــام گرفــت.

)کامران، 186:1363(

ــرورش  ــا از آنجــا کــه هــدف آن پ ــود، اّم ــی ب ــی و فّن ــد دروس عمل ــران و آلمــان، فاق ــی اي ــا وجــود آنکــه مدرســۀ عال ب
دانش آمــوزان ايرانــی بــرای تحصیــل در آموزشــگاه های حرفــه ای و مــدارس عالــی فّنــی آلمــان بــود و از ســوی ديگــر، 
پــس از جنــگ جهانــی اّول بــه صــورت هنرســتان صنعتــی گشــايش شــد؛ از آن بــه عنــوان نخســتین هنرســتان صنعتــی 
يــاد می شــود. ايــن مدرســه، همــه  ســاله دويســت و پنجــاه دانش آمــوز می پذيرفــت کــه نخســتین گــروه آنــان در 1293 
ش. دانش آموختــه شــدند. در نظــر بــود کــه شــعبه های ديگــر  ايــن هنرســتان در شــهرهای بــزرگ ايــران نیــز گســترش 

يابــد کــه پیدايــی جنــگ جهانــی اّول و قطــع شــدن حقــوق مدرســه، موجــب تعطیــل شــدن آن در 1295 ش. شــد.
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پــس از جنــگ جهانــی اّول، در 1300 ش. گفتگوهايــی بیــن دولــت ايــران و آلمــان بــرای بازگشــايی دوبــارۀ مدرســۀ 
عالــی ايــران و آلمــان صــورت گرفــت. در پــی ايــن گفتگوهــا دو کشــور موافقــت کردنــد کــه بــه جــای مدرســۀ عالــی 
ــتان  ــتین هنرس ــن روی در 1303 ش. نخس ــود. از اي ــذاری ش ــی پايه گ ــتان صنعت ــران هنرس ــان، در اي ــران و آلم اي
صنعتــی کشــور بــا هــدف و برنامــۀ نويــن و بــا رياســت دکتــر اشــترونک)3 در محــِلّ پیشــین مدرســۀ عالــی ايــران و 
آلمــان بازگشــايی شــد. میــر احمــدی در کتــاب »پژوهشــی در تاريــخ معاصــر ايــران« در مــورد علَّــت بنیادگــذاری 
هنرســتان ايــران و آلمــان بــه جــای مدرســۀ عالــی ايــران و آلمــان مــی نويســد: »دولــت ايــران در پايه گــذاری يــک 
ــود. اصــرار  ــی ب ــه دايــر کــردن يــک مدرســۀ عال هنرســتان صنعتــی اصــرار می ورزيــد و دولــت آلمــان عاقه منــد ب
ــا بنیان گــذاری  هــر دو دولــت زمینــۀ خــاِصّ سیاســی و اقتصــادی داشــت. ايرانیــان متوّجــه ايــن امــر بودنــد کــه ب
چنیــن مدارســی تــا حــّدی نیــاز صنعتــی جامعــه برطــرف می شــود و دانش آموختــگان آن مــی تواننــد نقــش مهّمــی 
در پیشــبرد جامعــه بــه عهــده داشــته باشــند و میــزان وابســتگی کشــور را کاهــش دهنــد. از جانــب ديگــر دولــت 

آلمــان، متوّجــه نفــوذ هرچــه بیشــتر جهــات سیاســی، تبلیغاتــی و فرهنگــی ايــن مراکــز بــود.«

)میراحمدی، 92:1368(

برنامــۀ تحصیلــی در ايــن هنرســتان کــه بــه »هنرســتان صنعتــی دولتــی« نامــدار شــد، دربردارنــدۀ دو بخــش 
ــن بخــش در  ــاز اي ــورد نی ــود کــه ماشــین آالت و اســباب م ــی ب ــوزش فّن ــود. بخــش نخســت دورۀ شش ســالۀ آم ب
همــان زمــان از دولــت آلمــان خريــداری و در هنرســتان نصــب و راه انــدازی شــد، اّمــا در بخــش دّوم کــه از يــک دورۀ 
شــش ســالۀ دبیرســتانی در حــِدّ برنامــۀ يــک دبیرســتان آلمانــی تشــکیل شــده بــود، افــزون بــر برنامه هــای نظــری، 
هفتــه ای شــش ســاعت نیــز تعلیمــات فّنــی داده می شــد تــا دانــش آمــوزان آن بخــش بتواننــد تحصیــات تکمیلــی 

خويــش را در دانشــکده های فّنــی آلمــان ادامــه دهنــد.

ايــن هنرســتان صنعتــی دولتــی، از آغــاز دارای رشــته های درودگــری و فلــزکاری بــود و در صــورت تمايــل، هنرجويان 
ــد.  ــی بگذرانن ــر رشــته های فّن ــۀ داروســازی و ديگ ــه ای را در زمین ــای جداگان ــوزان می توانســتند کاس ه و دانش آم
ــا  ــه می شــدند. ت ــی را داشــتند، پذيرفت ــق ششــم ابتداي ــی کــه تصدي ــان داوطلبان ــن هنرســتان، از می ــان اي هنرجوي
ــن  ــگاه راه آه ــِط بن ــزکاری، توّس ــری و فل ــته های درودگ ــگان رش ــماری از دانش آموخت ــاله ش ــه س 1319 ش. هم

دولتــی ايــران، بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه آلمــان فرســتاده می شــدند.

ــی و  ــان ايران ــن هنرســتان را معلّم ــاز ايســتاد. اي ــاره ب ــی دّوم، کار آموزشــی هنرســتان دوب ــگ جهان ــا شــروع جن ب
آلمانــی اداره می کردنــد. در 1320 ش. بــا خــروج صنعتگــران و اســتادان آلمانــی، ايــن هنرســتان تــا 1337 ش. زيــر 
نظــر متخّصصیــن ايرانــی اداره شــد. از اواخــر 1338 ش. مقــّرر شــد کــه همــه ســاله يــک نفــر از دانش آموختــگان هــر 
بخــش هنرســتان بــرای ادامــۀ تحصیــل در ســطح کاردان بــه آلمــان فرســتاده شــوند. بــه ايــن ترتیــب بــا فرســتادن 

چهــار دوره دانش آموختــگان ايــن هنرســتان تــا حــدودی آموزشــگران فّنــی و صنعتــی آن تأمیــن شــد.

ــا  از 1337 ش. کــه بــر طبــق اساســنامۀ مصــوَّب شــورای عالــی  دورۀ آموزشــی در هنرســتان شــش ســاله بــود، اّم
فرهنــگ، دورۀ تحصیلــی هنرســتان ها سه ســاله شــد؛ هنرجويــان بــا داشــتن گواهینامــۀ ســه ســال اّول متوّســطه در 

ــه می شــدند. ــی پذيرفت هنرســتان صنعت

2.9.2. مدرسۀ عالی فالحت و صنایع روستایی/ دبیرستان فّنی فالحت
دبیرســتان فّنــی فاحــت، پــس از انحــاِل مدرســۀ فاحــت مظّفــری، در 1301 ش. گشــايش يافــت. دورۀ تحصیــل 
در ايــن مدرســۀ عالــی دو ســال در تهــران و يــک ســال در کــرج بــود. مدرســۀ عالــی فاحــت و صنايــع روســتايی، 

ــه کــرج منتقــل شــد و در 1309 ش. گســترش بیشــتری يافــت. ســه دوره دانش آموختــه داشــت. در 1307 ش. ب
برابــر آمــار وزارت معــارف در ســال هــای 1302 و 1303 ش. ايــن مدرســه دارای 29 هنرجــو و 14 اســتاد بــوده اســت. 
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در 1305 ش. 22 نفــر دانش آموختــه و در 1306 ش. 102 نفــر هنرجــو داشــته اســت.

)قاسمی پويا، 502:1377(

ــۀ  ــومین جلس ــود و س ــت و ن ــت« در 1313 ش. در دويس ــی فاح ــتان فّن ــدات »دبیرس ــتور تمهی ــنامه و دس اساس
بــه هــدف از ايجــاد دبیرســتان فّنــی فاحــت، ايــن دو مــورد  شــورای عالــی معــارف بــه تصويــب رســید. در ايــن مصوَّ

گفتــه شــده اســت:

• تهّیۀ عضو فّنی برای انجام خدمات فاحتی و تهّیۀ مباشر برای اداره کردن دهات	

• تربیت آموزگار حرفه ای برای تدريس در روستاها	

تعطیــات تابســتانی ايــن دبیرســتان از اول تیــر آغــاز و تــا 14 مهــر ادامــه داشــته اســت؛ اّمــا از آنجــا کــه شــاگردان 
ــات را  ــی از تعطی ــا نیم ــو تنه ــر هنرج ــند، ه ــر باش ــه حاض ــاورزی در مدرس ــای کش ــرای کاره ــرای اج ــتی ب بايس
ــا  ــد. صبح ه ــبانه روزی بوده ان ــورت ش ــه ص ــوزان ب ــز دانش آم ــی نی ــال تحصیل ــِیّ س ــت. در ط ــرده اس ــتفاده می ک اس
ــد.  ــه می پرداخته ان ــزارع نمون ــی در م ــاورزی و صحراي ــات کش ــۀ عملّی ــه برنام ــا ب ــری و بعدازظهره ــه دروس نظ ب
امتحانــات دبیرســتان فاحــت بــه ســه صــورت َکتبــی، شــفاهی و عملــی صــورت می گرفتــه اســت. دبیرســتان فّنــی 

فاحــت در 1334 ش. بــه دانشــگاه تهــران واگــذار شــد.

سات علمی و فاحتی کرج، 6:1315( )سالنامۀ مؤِسّ

3.9.2. هنرستان صنعتی فارس
ــن  ــی رود، اي ــمار م ــه ش ــون ب ــس از داُرالُفن ــی پ ــۀ صنعت ــن مدرس ــه اّولی ــی ک ــی دولت ــتان صنعت ــس از هنرس پ
هنرســتان دّومیــن هنرســتان صنعتــی کشــور اســت کــه بــه کوشــايی ســّیدابراهیم  ضیاُءالواعظیــن، در 1302 ش. 
ــم و عمــل، ســواد و صنعــت، درس و کار در  ــه منظــور همــراه ســاختن عل ــذاری شــد. وی ب در شــهر شــیراز پايه گ

ــد.  ــتان برآم ــن هنرس ــاد اي ــی در صــدد ايج ــگاه های صنعت آموزش

)قاسمی پويا، 509:1377(

محــِلّ ايــن هنرســتان در فضــای مقبــرۀ محّمدرحیــم خــان زنــد پســر کريــم خــان زنــد در نظــر گرفتــه شــد و از 
چنــد اتــاق بــرای بازگشــايی کاس هــا و کاروان ســرای رو بــه روی آن بــرای کارگاه هــا و نصــب ماشــین ها اســتفاده 
شــد؛ از آنجــا کــه ايــن محــل بــرای هنرســتان مناســب نبــود، ضیاُءالواعظیــن بــه منظــور تهّیــۀ ســاختمان جديــد، 
بــا جلــب نظــر اولیــای وزارت هــای معــارف و مالّیــه )دارايــی( آن دوره مبلــغ 120 هــزار ريــال دريافــت نمــود و بــه 
امــر ســاختن کاس هــا و کارگاه هــا اختصــاص داد. نقشــۀ ســاختمان مدرســه و کارگاه هــای آن نیــز توســط دکتــر 
اشــتروونک رئیــس مدرســۀ صنعتــی دولتــی تهــران تهّیــه شــد. هنرســتان صنعتــی فــارس در 22 شــهريور 1306 ش. 

پــس از آمــاده شــدن ســاختمان های مــورد نیــاز، بازگشــايی شــد.

نظامنامــۀ اساســی مدرســۀ صنعتــی فــارس در دويســت و دّومیــن جلســۀ شــورای عالــی معــارف مطــرح و قســمت 
ــن مدرســه  ــی اي ــواِدّ دروس عمل ــه م ــی، تقســیم ســاعات و نظامنامــۀ اساســی آن تصويــب شــد. راجــع ب دروس فّن
ــار آن درس  ــد و در کن ــیم نماي ــال تقس ــده را در چهارس ــارس، دروس يادش ــارف ف ــه ادارۀ مع ــد ک ــب گردي تصوي

ــس شــود. ــارس تدري ــی ف ــرداری در مدرســۀ صنعت دفت

ــل بــود. قســمت علمــی دورۀ اّول متوّســطه  نظامنامــه دربردارنــدۀ ســه قســمت علمــی، عملــی و شــرايط پذيــرش محِصّ
را شــامل می شــد و طبــق مــاّدۀ دّوم نظامنامــه همــه روزه از صبــح تــا ظهــر دايــر بــود. در ايــن قســمت، همــه روزه 
چهــار زنــگ ســه ربــع ســاعتی تدريــس می شــد. قســمت عملــی مدرســه دربردارنــدۀ ســه شــعبهݘ آهنگــری، نّجــاری و 
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رنگــرزی بــود. ايــن قســمت از صبــح تــا عصــر دايــر بــود. در مــورد ايــن قســمت از مدرســه در مــاّدۀ ششــم نظامنامــه 
آمــده اســت:

ســات و  ــم از مؤِسّ ــر تعلی ــاوه ب ــد و ع ــه کار می کنن ــک کارخان ــل ي ــا عصــر مث ــح ت ــَعب از صب ــن ُش ــک از اي »هري
ــر حســب دســتور رئیــس مدرســه  ــول کار و اجــرت ب ــن قب ــا اي ــد اّم ــرت می گیرن ــول کار نمــوده و اُج اشــخاص قب

ــرد.« انجــام می گی

)سالنامه و احصائّیۀ معارف 1309 و 1310 ش.22:1310(

قســمت ســّوم نظامنامــه در مــورد تقســیم بندی محصلِّیــن رشــته های گوناگــون تحصیلــی مدرســه و شــرايط پذيــرش 
لیــن بــه ســه دســته تقســیم می شــدند کــه عبــارت بودنــد از: آنــان اســت. بــر ايــن پايــه محِصّ

• لین ُشَعب علمی و عملی	 محِصّ

• لین عملی و تئوری	 محِصّ

• لین عملی کارخانجات	 محِصّ

لیــن نــوع اّول، دارای تصديــق ابتدايــی بودنــد و می بايســت از صبــح تــا ظهــر در مدرســه بــه تحصیــل و عصرهــا  محِصّ
در کارخانــه مشــغول می شــدند. دورۀ تحصیــل آنهــا چهــار ســال گفتــه شــده بــود. پــس از گذرانــدن امتحــان نهايــی 
معــارف بايــد امتحــان صنعتــی مدرســۀ مجلــس را می گذراندنــد، در صورتــی کــه از عهــدۀ امتحــان بــر می آمدنــد از 

طــرف ادارۀ معــارف فــارس و وزارت معــارف تصديــق صنعتــی بــه آنــان ارائــه می شــد.

لیــن  ــن دســته از محِصّ ــود. اي ــی ب ــق ابتداي ــۀ تصدي ــا ارائ ــاال ب ــد گــروه ب ــوع دّوم مانن لیــن ن ــرش محِصّ شــرايط پذي
ــار ســال و  ــس از چه ــد. پ ــی مدرســه شــرکت می کردن ــای علمــی و عمل ــا عصــر در کاس ه ــح ت می بايســت از صب

ــد. ــی داده می ش ــق فّن ــان تصدي ــه آن ــارف ب ــان مع ــدن امتح گذران

لیــن نــوع ســّوم عبــارت بودنــد از کارگــران کارخانــه و اشــخاصی کــه بــرای پذيرفتــن آنــان شــرط ســواد را قــرار  محِصّ
ت ســه  داده بودنــد و فقــط بــرای فراگرفتــن امــور عملــی صنعــت وارد مدرســه می شــدند. بــه ايــن افــراد پــس از مــِدّ

ســال تصديــق حضــوری مبنــی بــر خدمــت و کار آنهــا در کارخانــه و شــعبۀ مربوطــه داده می شــد.

ــرد  ــر می ب ــه س ــان ب ــان در آلم ــن زم ــه در اي ــتروونک ک ــر اش ــز از دکت ــتان نی ــی هنرس ــن کادر آموزش ــرای تأمی ب
خواســته شــد کــه دو نفــر معلِّــم نّجــاری و آهنگــری را بــا حقــوق معیَّــن اســتخدام نمــوده، بــه همــراه ماشــین آالت و 
لــوازم خريــداری شــده از آلمــان بــه ايــران روانــه ســازد. بــرای تعلیــم در رشــتۀ0 رنگــرزی نیــز از وجــود »ابوتــراب 
ــۀ  ــنامۀ مدرس ــق اساس ــر طب ــد. ب ــتفاده ش ــود، اس ــی ب ــرزی دولت ســۀ رنگ ــتادان مؤِسّ ــه از اس ــیبانی« ک ــان ش خ
ــر آزاد  ــه دو قســمت آزاد و غی ــود کــه ب ــه ای ب ــی و حرف ــاز دارای دو شــعبۀ فّن ــن مدرســه در آغ ــارس، اي صنعتــی ف
ــورت  ــه ص ــه ب ــود ک ــاری ب ــری و نّج ــرزی، آهنگ ــته های رنگ ــه رش ــر ب ــر آزاد منحص ــمت غی ــد. قس ــیم می ش تقس
ــی،  ــازی، قلم زن ــی، خاتم س ــته های کّفاش ــامل رش ــه ش ــمت آزاد ک ــا در قس ــد، اّم ــس می ش ــی تدري ــی و علم عمل
قالی بافــی و ... بــود، شــاگردان مــدارس شــیراز و ديگــر داوطلبــان پذيرفتــه می شــدند کــه آنهــا روزانــه يــک تــا پنــج 

ــد. ــه می پرداختن ــای مدرس ــم در کارخانه ه ــه تعلی ــاعت ب س

چنــدی پــس از افتتــاح مدرســه بــا آمــدن معلِّمــان نّجــاری و آهنگــری و هــم چنیــن ماشــین آالت و ابــزار مورد نیــاز 
از آلمــان، ايــن قســمت نیــز بــه کار افتــاد. برنامــۀ مدرســۀ صنعتــی فــارس، مطابــق برنامــۀ مدرســۀ صنعتــی دولتــی 

تهــران بــود کــه قبــًا بــه تصويــب شــورای عالــی معــارف رســیده بــود.

ــت  ــا 1318 ش. وضعّی ــد. ت ــر گردي ــه و هن ــۀ وزارت پیش ــدا و ضمیم ــگ ج ــتان از وزارت فرهن از 1311 ش. هنرس
هنرجويــان ايــن هنرســتان از نظــر مــدرک تحصیلــی و اينکــه پــس از چنــد ســال دانش آموختــه می شــوند، نامشــّخص 



بــود؛ اّمــا در ايــن ســال دورۀ تحصیــل هنرســتان شــش ســال و ارزش گواهینامــۀ دانش آموختــگان آن معــادل دورۀ 
کامــل متوّســطه تعییــن شــد. بنــای ســاختمان جديــد هنرســتان کــه توّســط کرومــر)4 آلمانــی طّراحــی شــده بــود، 
در 1320 ش. آغــاز شــد. اّمــا بــه دلیــل وقــوع جنــگ جهانــی دّوم، تکمیــل ســاختمان مدرســه شــش ســال بــه طــول 
انجامیــد. متخّصصــان آلمانــی از ســال دّوم تأســیس هنرســتان صنعتــی فــارس تــا 1320 ش. بــه تعلیــم هنرجويــان 
ايــن هنرســتان اشــتغال داشــتند و حّتــی رياســت مدرســه نیــز بــه عهــدۀ آنــان واگــذار شــده بــود. پــس از وقايــع 

شــهريور 1320 ش. بــا خــروج افــراد آلمانــی از کشــور، امــور هنرســتان بــه عهــدۀ معلِّمــان ايرانــی ســپرده شــد.

در 1328 ش. هنرســتان صنعتــی فــارس دوبــاره از وزارت بازرگانــی و پیشــه و هنــر جــدا شــد و بــه وزارت فرهنــگ 
واگــذار گرديــد. بعدهــا بــا افــزوده شــدن دبیرســتان حرفــه ای بــه ايــن هنرســتان بــه مرکــز آموزشــی فّنــی و حرفــه ای 

تبديــل شــد.

10.2. وزارت خانه های ُمجری امور صنعتی و مهندسی در ایران
1.10.2. پُست و تلگراف

ــتین  ــال نخس ــن س ــدند. در همی ــل ش ــه تبدي ــک وزارت خان ــه ي ــراف ب ــت و تلگ ــۀ پُس در 1288 ش. دو وزارت خان
ــاد. ــه کار افت ــدن ب ــهر و لن ــان بوش ــی می ــت هواي ــت پُس خدم

در 1306 ش. کــه قاســم صور اســرافیل وزيــر پُســت و تلگــراف شــد، ايــن وزارت خانــه ســر و ســامان گرفــت و در راه 
بهبــود و پیشــرفت قــدم گذاشــت. در ايــن دوره وزارت خانــه بــه جديدتريــن و تازه تريــن وســیله های ممکــن مجّهــز 

شــد و ســاختمان بزرگــی مخصــوص پُســت تهــران در خیابــان ســپه ســاخته شــد.

)کمیسیون ملّی يونسکوی ايران، 1499:1342(

در 1308 ش. بــا تغییــر نــام، »وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن« بــه وجــود آمــد، زيــرا گســترش صنعــت پُســت و 
تلگــراف و در کنــار آن تلفــن، در دورۀ رضاشــاه زمینــه را بــرای ايجــاد ســاختاری رســمی در وزارت  پُســت و تلگــراف 
فراهــم کــرد. در ايــن زمــان وزارت خانــه از نظــر ســازمان اداری بــه دو قســمت مرکــزی و مراکــز ايــاالت و واليــات 

تقســیم شــد. تشــکیات مرکــزی شــامل دوازده اداره بــود:

1( ادارۀ دفتــر وزارتــی، 2( ادارۀ مرکــزی پُســت، 3( ادارۀ مرکــزی تلگــراف، 4( ادارۀ بی ســیم پهلــوی، 5( ادارۀ 
کارگزينــی، 6( ادارۀ حســابداری، 7( ادارۀ بازرســی ، 8( اداره کّل کارپــردازی و ثبــت احــوال، 9( ادارۀ آمــار، 10( ادارۀ 

ــرات ــی و تعمی ــات و 12( ادارۀ سیم ِکش ــن، 11( ادارۀ اّطاع ــور تلف ام

 )وزارت پُست و تلگراف و تلفن، 1:1315(

2.10.2. فواید عاّمه
نخســتین تــاش بــرای ســاماندهی ســازمان اجرايــی امــور صنعتــی و مهندســی در 1251 ش. بــه کوشــايی 
میرزاحســین خان سپهســاالر صــورت گرفــت. در ايــن زمــان او ، وزارت فوايــد عاّمــه را تشــکیل داد و 

ــذارد. ــی گ ــام گّروس ــر نِظ ــان امی ــنعلی خ ــدۀ حس ــر عه ــئولّیت آن را ب مس

)اعتماُدالّســلطنه، به کوشــش ايرج افشار،142:1380(
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در 1256 ش. وزارت فوايـــد عاّمـــه بـــا وزارت تجـــارت ادغـــام شـــد و »وزارت فوايـــد عاّمـــه و تجـــارت« 
ـــر  ـــه در اواخ ـــن وزارت خان ـــد. اي ـــته ش ـــه وابس ـــن وزارت خان ـــه اي ـــادن ب ـــان، ادارۀ مع ـــد. در آن زم ـــاد ش ايج
دورۀ قاجـــاری گســـترش چشـــم گیری يافـــت. وظايـــف ايـــن وزارت خانـــه در دورۀ احمدشـــاهی عبـــارت 

ـــود از: ب

• کارخانجات	 ادارۀ 

• رســـیدگی به امـــور صنعتی و فاحتی 	

• معادن	 امور  ادارۀ 

)372:1377 )مستوفی،   

وزارت فوايـــد عاّمـــه گاهـــی نمايندگانـــی را بـــه واليـــات کشـــور می فرســـتاد تـــا هـــر دو مـــاه يـــک بـــار 
در مـــورد اوضـــاع تجارتـــی، فاحتـــی، صنعتـــی، راه هـــا و معـــادن گـــزارش تهّیـــه نماينـــد. برابـــر قانـــون 
ــار اســـتقال يافـــت و  ــرای اّولیـــن بـ ــه بـ ــی، ايـــن وزارت خانـ ــورای ملّـ ب 1301 ش. مجلـــس شـ ــوَّ مصـ

بودجـــۀ آن در ايـــن ســـال بالـــغ بـــر 566/400 ريـــال تعییـــن گرديـــد. 

)2:1380 )رشیدی جزنی،

ـــه  ـــن وزارت خان ـــۀ اي ـــر مجموع ـــرزی زي ـــی رنگ ـــۀ تخّصص ـــت و مدرس ـــارت، فاح ـــان، ادارۀ تج ـــن زم در اي
قـــرار گرفـــت. وزارت فوايـــد عاّمـــه تـــا 1308 ش. بـــه عنـــوان يکـــی از ســـازمان های اجرايـــی دولـــت 
ب را بـــه موقـــع اجـــرا  پهلـــوی عمـــل کـــرده، بـــه طـــوری کـــه بســـیاری از قوانیـــن و مقـــّررات مصـــوَّ
ــذاری وزارت  ــوارع و بنیادگـ ــُرق و شـ ــذاری وزارت ُطـ ــون پايه گـ ــال، قانـ ــن سـ ــرانجام در ايـ ــذارد. سـ گـ
اقتصـــاد ملّـــی بـــه جـــای وزارت فوايـــد عاّمـــه از مجلـــس گذشـــت و بديـــن ترتیـــب وزارت فوايـــد عاّمـــه 

از بیـــن رفـــت.

)91:1355 )گاهنامه، 

3.10.2. ُطُرق و َشوارع
ــُرق و  ــد ادارۀ کّل ُطـ ــران را بايـ ــی ايـ ــی و صنعتـ ــزی آموزشـ ــی برنامه ريـ ــز اختصاصـ ــن مرکـ قديمی تريـ
شـــوارع دانســـت. ايـــن اداره در 11 فرورديـــن 1301 ش. بـــه فرمـــان رضاخـــان در وزارت فوايـــد عاّمـــه 

تشـــکیل شـــد.

در 25 اســـفند 1308 ش. ايـــن اداره کل، بـــه موجـــب قانونـــی کـــه از مجلـــس شـــورای ملّـــی گذشـــت، 
بـــه صـــورت يـــک وزارت خانـــۀ مســـتقل بـــه نـــام وزارت ُطـــُرق و شـــوارع درآمـــد. ايـــن وزارت خانـــه 
يکـــی از مهم تريـــن و گســـترده ترين دســـتگاه های مهندســـی و صنعتـــی کشـــور بـــود کـــه افـــزون 
ــا  ــه، بـ ــن وزارت خانـ ــت. ايـ ــش می پرداخـ ــای نقـ ــه ايفـ ــز بـ ــرا نیـ ــوزۀ اجـ ــت گذاری، در حـ ــر سیاسـ بـ
ـــاختارهای  ـــازمان و س ـــت. ادارۀ س ـــور می پرداخ ـــای کش ـــه راه ه ـــوط ب ـــور مرب ـــه ام ـــژه ای ب ـــری وي جهت گی
ـــر  ـــتقیم و زي ـــور مس ـــه ط ـــه او ب ـــت ک ـــرار داش ـــی ای ق ـــر اجراي ـــر مدي ـــر نظ ـــه، زي ـــن وزارت خان ـــون اي گوناگ

ــرد. ــه می کـ ــام وظیفـ ــت وزير انجـ ــر نخسـ نظـ

)صادقی، 1387: 45(



11.2. کتاب نامه
• ------. آمــار آمــوزِش عالــی ایــران از 1318 تــا 1355 	

ــزی علمــی  ــات و برنامه ري ســۀ تحقیق ــران: مؤِسّ ش. ته
و آموزشــی، وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی، مهــر 1355 

ش.

• ســات آمــوزِش عالــی و 	 ------. دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــا  ــر طرح ه ــران: دفت ــی 1351 ش. ته ــته های تحصیل رش
ــرداد  ــی، خ ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل و بررس

1352 ش.

• شــرایط 	 تحصیلــی،  رشــته های  راهنمــای   .------
ــگاه ها و  ــجو در دانش ــاب دانش ــوۀ انتخ ــی و نح اختصاص
ــران: ســازمان ســنجِش  ــی. ته ــوزِش عال ــات آم س مؤِسّ

ــر 1354 ش. ــور، تی ــوزِش کش آم

• ------. روزنامــۀ اّطالعــات. س 9. ش 2258. تهــران: 	
ــرداد 1313 ش. 20 اَم

• ــارف 1309-1310 ش. 	 ــۀ مع ــالنامه و احصایّی ------. س
ــع مســتظرفه،  ــاف و صناي ــارف و اوق ــا: وزارت مع بی ج

1310 ش.

• ــال های 1307 	 ــارف س ــۀ مع ــالنامه و احصائّی ------. س
ــع  ــاف و صناي ــارف و اوق ــا: وزارت مع و 1308 ش. بی ج

ــتظرفه، 1308 ش. مس

• ــال 1315 ش. 	 ــی س ــتی و تلگراف ــالنامۀ پُس ------. س
ــار،  ــن، ادارۀ آم ــراف و تلف ــت و تلگ ــران: وزارت پُس ته

.21 ش 

• ــرج. 	 ــی ک ــی و فالحت ــات علم س ــالنامۀ مؤِسّ ------. س
س 1. بی جــا: بی نــا، 1315 ش.

• اَســـناد 	 مرکـــز   .16201 شـــمارۀ  ســـند   .------
 . ی ر ســـت جمهو يا ر

• ســات آمــوزِش عالــی در 	 ------. ســیرتحّول تاریخــی مؤِسّ
ــران:  ــی(. ته ــوزش عال ــز آم ــنامه های مراک ــران )اساس ای

وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی، مهــر 1361 ش.

• ــگاه ها 	 ــوَّب دانش ــنامه های مص ــن و اساس ------. قوانی
ســات آمــوزِش عالــی کشــور تــا ســال  1349 ش.  و مؤِسّ
ــوزِش  ــوم و آم ــور شــوراها، وزارت عل ــر ام ــران: دفت ته

ــا. ــی، بی ت عال

• ------. گاهنامــۀ پنجــاه ســال شاهنشــاهی پهلــوی. ج 	
1. تهــران: کتابخانــۀ پهلــوی، 1355 ش.

• 	 .22 نشــريّۀ ش   .2 ج  ایران شــهر،  مجّلــۀ   .------
کمیســیون ملّــی يونســکو در ايــران. تهــران: چاپخانــۀ 

ــران، 1342 ش. ــگاه ته دانش

• مجموعــه قوانیــن ســال 1310 ش. بی جــا: 	  .------
بی تــا. دادگســتری،  وزارت 

• اعتماُدالّســلطنه، میــرزا محّمدحســن خــان. صــدر 	
الّتواریــخ. تصحیــح محّمــد مشــیری. تهــران: انتشــارات 

روزبهــان، 1357 ش.

• ــای 	 ــورد اعض ــاری در م ــی آم ــر. بررس ــی، علی اکب بیهق
ــات  س ــگاه ها و مؤِسّ ــی دانش ــی و پژوهش ــأت آموزش هی
ــات و  ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ــران. ته ــی ای ــوزِش عال آم

ــان 1353 ش. ــی، آب ــی و آموزش ــزی علم برنامه ري

• خاقانــی، عّبــاس. بررســی تحــّوالت آمــوزش و پــرورش. 	
ســۀ مطالعات  تهــران: دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی و مؤِسّ

و تحقیقــات اجتماعــی، 1352 ش.

• ــران: 	 ــی. ج 2. ته ــات یحی ــی. حی ــادی، يحی ــت آب دول
عطــار و فردوســی، 1362 ش.

• ــرات 	 ــّول و تغیی ــۀ تح ــر. تاریخچ ــی، منی رشــیدی جزن
ســاختارهای تشــکیالت وزارت صنایــع و معــادن از 1285 
تــا 1380 ش. تهــران: دفتــر تشــکیات و بودجــۀ وزارت 

صنايــع و معــادن،1380 ش.

• ــرزی« در 	 ــتان رنگ ــۀ »هنرس ــی. مقال ــلیمی، مصطف س
ــران: خــرداد 1329  ــت. ش 9. ته ــم و تربی ــۀ تعلی مجّل

ش.

• ــاه 	 ــی دوران رضاش ــت های صنعت ــرا. سیاس ــی، زه صادق
)1320-1304 ش(.تهــران: انتشــارات خجســته، 1387 ش. 

• ــت. 	 ــم و تربی ــر تعلی ــخ مختص ــی. تاری ــق، عیس صّدي
روشــنايی، 1316 ش. تهــران: 

• ــران: 	 ــی ای ــوزِش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل ــی پ طاي
ــاب اّول(.  ــی )کت ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــور، 1355ش. ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــران: س ته

• طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزِش عالــی در ایــران: 	
ــاب  ــور )کت ــی کش ــوزِش عال ــته های آم ــایی رش شناس
ــوزِش کشــور، آذر  ــران: ســازمان ســنجِش آم دّوم(. ته

1356 ش.

• ــه: 	 ــد در دورۀ قاجاریّ ــدارس جدی قاســمی پويا،اقبــال. م
ــگاهی،  ــر دانش ــز نش ــران: مرک ــروان. ته ــان و پیش بانی

ش.  1377
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•ت ــنامۀ 	 ــون« در دانش ــۀ »داُرالُفن ــن. مقال ــی زاد، پروي قوس

ــارف  ــاد دايرهݑ المع ــران، بنی ــالم. ج 16. ته ــان اس جه
اســامی، 1390 ش. ص 721.

• کامــران، مرتضــی. دیده هــا و شــنیده ها، خاطــرات 	
میــرزا ابوالقاســم خــان کّحــال زاده. تهــران: نشــر 

1363 ش. اســامی،  فرهنــگ 

• لطیفــی نیــا، مهشــید. روابــط ایــران و یونســکو 	
)کمیســیون مّلــی یونســکو در ایــران( ســال هــای 57-

1327 ش. ج 2. تهــران: ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ 
ملّــی ج.ا. ايــران، 1385 ش.

• ســات تمّدنــی 	 محبوبــی اردکانــی، حســین. تاریــخ مؤِسّ
ســۀ انتشــارات  جدیــد در ایــران.  چ 2. ج 2. تهران: مؤِسّ

و چــاپ دانشــگاه تهــران، 1376 ش.

• ســات تمّدنــی 	 محبوبــی اردکانــی، حســین. تاریــخ مؤِسّ
ســۀ انتشــارات  جدیــد در ایــران. چ 3. ج 1. تهــران: مؤِسّ

و چــاپ دانشــگاه تهــران، 1378 ش.

• مســتوفی، عبــداهلل. شــرح زندگانــی مــن. ج 3. تهــران:  	
ــارات زّوار، 1377 ش. انتش

• ــی. چ 5. 	 ــارف فارس ــین. دایرهݑ المع ــب، غامحس مصاح
ــه  ــی وابســته ب ــای جیب ــران: شــرکت کتاب ه ج 1. ته

ــر، 1387 ش. ــر کبی ســۀ انتشــارات امی مؤِسّ

• ــۀ »تلگــراف« در دانشــنامۀ 	 ــه. مقال میرابوالقاســمی، رقّی
جهــان اســالم. چ 1. ج 8. تهــران: بنیــاد  دايرهݑ المعــارف 

اســامی، 1383 ش.

• میراحمــدی، مريــم. پژوهشــی در تاریــخ معاصــر ایــران. 	
مشــهد: آســتان قــدس رضــوی )ع(، 1368 ش.

• ــناد پُســت و تلگــراف و تلفــن در 	 ــه. اَس ــی، مرضّی يزدان
ــی ايــران،  دورۀ رضــا شــاه. تهــران: ســازمان اَســناد ملّ

1378 ش.



دوراِن پهلوی اوّل )1304 تا 1320 ش.(1307
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1.3.  روشنگری
در ســّوم اســفند 1299 ش. بــا حمايــت انگلیســی ها، ســّید ضیاُءالّدين طباطبايــی بــه عنــوان نخســت وزير بــه قــدرت 
رســید و »کابینــۀ ســیاه« را تشــکیل داد. ايــن دولــت تنهــا ســه مــاه دوام آورد و بــه دلیــل ناتوانــی و عــدم موّفّقیــت 
بــر کنــار شــد. در 1302 ش. رضاخــان کــه در دولت هــای پیشــین پُســت وزارت جنــگ را بــه عهــده داشــت مأمــور 
تشــکیل دولــت گرديــد. او در زمانــی کــه رياســت دولــت را بــه عهــده داشــت، زمینــه را بــرای تغییــر ســلطنت آمــاده 
ســان را بــرای انقــراض سلســلۀ قاجــار تشــکیل داد و ايــن مجلــس نیــز  کــرد. ســرانجام در 1304 ش. مجلــس مؤِسّ
ــی حکومــت او طرح هــای آموزشــی  ــه شــاهی رســاند. در دوران ابتداي ــی قاجــار را منقــرض و رضاخــان را ب حکمران
ــمار  ــه ش ــن ب ــم چنی ــد. ه ــرا ش ــاماندهی و اج ــارج و ... س ــه خ ــل ب ــزام محّص ــی، اع ــوزِش عال ــد گســترش آم مانن

ــد. ــزوده ش ــی اف ــتان های صنعت ــی و هنرس ــدارِس عال ــتان ها، م دبیرس

شــمار مــدارِس عالــی پســرانه 3 بــاب و تعــداد محّصلیــن ايــن مــدارس نیــز 301 نفــر در 1305 ش. گــزارش شــده 
 اســت.

)خاقانی، 20:1352(

ــال،  ت شــش س ــِدّ ــه م ــا ب ــد ت ــّرر گردي ــارج از کشــور، مق ــه خ ــل ب ــزام محّص ــوِن اع ــه موجــب قان در 1307 ش. ب
ــیاری از  ــوند. بس ــزام ش ــاب و اع ــتان ها انتخ ــگان دبیرس ــان دانش آموخت ــجو از می ــد دانش ــم یــک ص ــِت ک ــاله دس هرس
ايــن دانشــجويان در آغــاز بــرای تأمیــن نیــروی مــورد نیــاز جهــت تدريــس در دبیرســتان ها و هنرســتان های کشــور در 

ــد. رشــته های مهندســی، تعلیــم و تربیــت و پزشــکی گزينــش شــده بودن

معــارف جديــد در ايــن دوره در ســطح وســیعی گســترش يافــت. در 1312 ش. قانــون تربیــت معلِّــم وضــع شــد. در 1313 
ش. مــدارِس عالــی بــه ســرعت توســعه پیــدا کردنــد بــه گونــه ای کــه در 1316 ش. مــدارِس عالــی جايــگاه قابــل ماحظه ای 

داشتند.

ــۀ آن  ــه برنام ــده می شــد ک ــطه نامی ــود. ســه ســال اّول، دورۀ اّول متوّس ــطه از دو دوره تشــکیل شــده ب ــات متوّس تعلیم
ــا از ســال چهــارم کــه بــه دورۀ دّوم متوّســطه موســوم بــود،  بــرای تمامــی دانــش آمــوزان دبیرســتان ها يکســان بــود. اّم

ــدند. ــیم می ش ــف تقس ــعب مختل ــه ُش ــتان ها ب دبیرس

»دورۀ دّوم متوّســطه پســران، دارای دو شــعبۀ علمــی و ادبــی اســت و در رديــف آن نیــز مــدارس فّنــی تجارتــی، صنعتــی، 
فاحتــی، رنگــرزی و ... قــرار گرفتــه اســت.«

)صّديق، 380:1316(



ــرای صنعتی کــردن کشــور، تربیــت و آمــوزش نیــروی متخّصــص و ماهــر در  ــت در آن روزگار  ب يکــی از برنامه هــای دول
شــاخه های مختلــف صنعــت بــوده اســت. در دورۀ پهلــوی اّول پــس از تغییراتــی کــه در اوضــاع اقتصــادی ايــران ايجــاد شــد 
و توّجهــی کــه بــه اصاحــات و پیشــرفت راه آهــن، تأســیس کارخانه هــا و اســتخراج معــادن گرديــد، لــزوم تربیــت و آمــوزش 
افــراد متخّصــص از بیــن ايرانیــان احســاس شــد و بــرای رســیدن بــه ايــن هــدف دولــت تصمیــم گرفــت از دو طريــق اقــدام 

يد: نما

• يکی اعزام دانشجو به خارج از کشور 	

• ديگری تشکیل مدارس صنعتی در ايران	

 بــه دنبــال ايــن نیــاز دولــت در جهــت تصويــب قوانیــن و مقــّررات بخــش آمــوزش نیــروی متخّصص گام برداشــت و ســپس 
ــه نظــر می رســید،  ــه اجــرا درآوردن آنهــا تــاش کــرد. از آنجايــی کــه آمــوزش صنعــت در ايــن دوره ضــروری ب ــرای ب ب
ــوزش  ــر آم ــوی ديگ ــدند. از س ــیس ش ــی تأس ــون صنعت ــوزش فن ــت آم ــکده هايی در جه ــگاه ها و دانش ــدارس و دانش م
دو صنعــت مهــّم کشــور يعنــی راه آهــن و پُســت و تلگــراف بیــش از ديگــر صنايــع ضــروری بــه نظــر می رســید. بديــن 
ترتیــب مــدارِس تخّصصــی در راســتای آمــوزش ايــن دو صنعــت پايه گــذاری شــد. بنابــر آنچــه اشــاره گرديــد سیاســت های 

ــر دســته بندی می شــود: ــر اســاس موضوعــات ســه گانۀ زي ــۀ صنعــت ب ــت در زمین آموزشــی دول

• مدارِس عالی و دانشگاه های صنعتی	

• آموزش صنعت راه آهن	

• آموزش صنعت پُست و تلگراف	

پــس از جنــگ جهانــی دوم رونــد تحــّول دســتگاه های مخابراتــی در ايــران، ســیر صعــودی يافــت. برخــی از عوامــل مؤثـّـر در 
ايــن امــر عبــارت بودنــد از: راه انــدازی دســتگاه تلــه تايــپ )دســتگاه نويســنده تلگرافی(، تأســیس مراکــز فرســتنده و گیرنده 
بــا تجهیــزات ُمــدرن ارتباطــات تلفنــی و تلگرافــی و اســتفاده از بافــه )کابل(هــای مرّکــب محتــوی زوج هــای فرکانــس بــاال و 

زوج هــای صوتــی، و باالخــره بهره بــرداری از ارتبــاط تلگــراف تلکــس.

)محبوبی اردکانی، 1376 :240-241(

از آمــوزش صنعــت )مهندســی( پُســت و تلگــراف در مدرســۀ عالــی پُســت و تلگــراف، بــه عنــوان  نخســتین رفتــار پايــدار 
ــاد شــده اســت. ــد ي ــرای پايه گذاری نخســتین دانشــگاه صنعتــی کشــور در ســال های بع ب

برنامــۀ مــدارِس عالــی و هنرســتان های فّنــی غالبــاً در ســطح دورۀ دّوم متوّســطه و از ســوی وزارت خانه هــای ديگــری بــه 
جــز »وزارت معــارف و اوقــاف و صنايــع مســتظرفه« تهّیــه می شــده اســت و شــورای عالــی معــارف فقــط تأيیــد و تصويــب 

آنهــا را انجــام مــی داده اســت.

»کســانی کــه پــس از اتمــام دورۀ ابتدايــی وارد مــدارس فّنــی می شــوند در درجــۀ متوّســطه تعلیمــات فّنــی قــرار می گیرنــد 
و عمومــا بــرای ايــن اســت کــه در رشــتۀ معّینــی اســتادکار شــوند. دانــش آموخته هــای متوّســطۀ کامــل نیــز کــه وارد 

دانشــکدۀ فّنــی و امثــال آن می شــدند، در حقیقــت در مرحلــۀ عالــی تعلیمــات فّنــی هســتند.«

)صّديق، 389:1316(

ســات بــرای تربیــت نیــروی  ايجــاد وزارت خانه هــا و ســازمان های جديــد بــه شــیوۀ غــرب موجــب گرديــد کــه ايــن مؤِسّ
انســانی مــورد نیــاز خــود، يــا اقــدام بــه تأســیس مــدارِس فّنــی نماينــد و يــا آنکــه دانشــجو بــه خــارج از کشــور اعــزام کنند. 

از 1311 ش. ادارۀ امــور هنرســتان های صنعتــی در ســطح کشــور بــه »وزارت پیشــه و صنعــت« واگــذار شــد.

ــط وزارت خانه هــا و  افــزون بــر ايــن مــدارِس فّنــی و هنرســتان های صنعتــی، مــدارس حرفــه ای ديگــر هــم در ايــن ايـّـام توِسّ
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ســازمان های دولتــی پايه گــذاری شــد کــه از جملــۀ آنهــا مدرســۀ عالــی حرفــه ای راه آهــن، مدرســۀ عالــی پُســت و تلگــراف 
و مدرســۀ نظــام بود.

افزايــش مــدارِس فّنــی و صنعتــی در ايــن دوره بــه هیــچ وجــه متناســب بــا افزايــش مــدارس متوّســطه و ابتدايــی 
ــان  ــن دوره نش ــتان های اي ــی و هنرس ــدارِس فّن ــت م ــی وضعّی ــود. بررس ــور نب ــت در کش ــد صنع ــن رش و همچنی
ــران،  ــی ته ــتان های صنعت ــدند. هنرس ــاد نمی ش ــی ايج ــۀ منظم ــق برنام ــر طب ــدارس ب ــن م ــه اي ــد ک می ده
ــۀ  ــتند. بقی ــان داش ــترک و يکس ــۀ مش ــد، برنام ــده بودن ــذاری ش ــا پايه گ ــک آلمان ه ــا کم ــه ب ــز ک ــارس و تبري ف
ــی  ــه و روش يکنواخت ــد از برنام ــرد بودن ــه ف ــر ب ــته منحص ــوع رش ــر ن ــه از نظ ــا ک ــر از آنج ــتان های ديگ هنرس

ــد. برخــوردار نبودن

پــس از هنرســتان صنعتــی دولتــی کــه اّولیــن مدرســۀ صنعتــی پــس از داُرالُفنــون بــه شــمار مــی رود، دّومین هنرســتان 
صنعتــی کشــور، هنرســتان صنعتــی فــارس بــوده اســت کــه بــه هّمــت ابراهیــم ضیــاء )ضیاُءالواِعظیــن( نماينــدۀ مجلس 

شــورای ملـّـی، پايه گــذاری شــد. او بــه منظــور همــراه بــودن علــم و عمــل در صــدد ايجــاد ايــن هنرســتان برآمــد. 

ــتان  ــز و هنرس ــی تبري ــتان صنعت ــارس، هنرس ــی ف ــتان صنعت ــن دوره، هنرس ــِمّ اي ــی مه ــتان صنعت ــه هنرس س
ــه و  ــی مالّی ــن دوره، دبیرســتان تجــارت، دبیرســتان فّن ــِمّ اي ــی مه رنگــرزی اســت. هم چنیــن ســه دبیرســتان فّن

ــتند. ــت هس ــتان فاح دبیرس

2.3. مدرسۀ عالی مهندسی
مدرســۀ عالــی مهندســی در 1306 ش. گشــايش يافــت. پــس از گشــايش مدرســه در 1306/4/23 ش. اداره کّل معــارف 

مّتحــد المــآل )بخشــنامه( شــرايط ورود بــه مدرســه را صــادر کــرد. شــرايط ورود عبــارت بودنــد از:

• زمان ثبت نام: از اّول تا 14 شهريور 1306 ش.	

• دارندگان تصديق نامۀ شش سالۀ ابتدايی و شهادت نامۀ دورۀ اّول متوّسطه در مدرسه پذيرفته می شوند.	

• کســانی کــه دارای تصديق نامــۀ شــش ابتدايــی بودنــد، می توانســتند در قســمت حرفــه )تجــاری يــا آهنگــری( وارد 	
ــطه، تحصیــل در مدرســۀ  ــه تکمیــل دورۀ سه ســالۀ متوّس ــه دورۀ مهندســی ماشین ســازی منــوط ب شــوند و ورود ب

صنعتــی و شــهادت نامــۀ دورۀ اّول متوّســطه بــود.

)وزارت معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه، 139:1308(

1.2.3. اساسنامۀ مدرسۀ مهندسی
مصوَّب هفتاد و سومین جلسه شورای عالی معارف

موّرخ 16 فروردين 1306 ش.

ــازی و  ــن، ســدبندی، پل س ــوارع، راه آه ــُرق و ش ــرای ُط ــدس اســت ب ــۀ مهن ــۀ مهندســی، تهّی ــاّدۀ 1: منظــور از مدرس م
ســاختمان و اَبنیــه.

ماّدۀ 2: شرايط ورود به اين مدرسه از اين قرار است:

الف( صّحت مزاج

ب( داشتن ديپلم کامل متوّسطه )شعبۀ علمی(



ج( داشتن ِسِنّی که از هیجده کمتر و از بیست و چهار سال زيادتر نباشد.

د( دادن امتحان مسابقه

ماّدۀ 3: دورۀ تحصیات مدرسۀ مهندسی چهار سال خواهد بود.

مــاّدۀ 4: بــه فارغ الّتحصیل هــای ايــن مدرســه ديپلــم مهندســی ُطــُرق و شــوارع و ســاختمان و اَبنیــه داده می شــود کــه از 
حیــث رتبــۀ علمــی برابــر بــا درجــۀ لیســانس خواهــد بود.

2.2.3. پروگرام برنامۀ سال اّول و سال دّوم مدرسۀ مهندسی
مصوَّب نودمین جلسۀ شورای عالی معارف،

 موّرخ 26 شهريور 1306 ش.
سال اّول: 18 ساعت در هفته

جدول 1، برنامۀ درسی هفتگی سال اّول مدرسۀ مهندسی 
ساعتنام واحد درسیرديف

5 ساعتمتّمم جبر و مثلثات و آنالیز جبر عالی و هندسۀ تحلیل و هندسۀ رسمّیه1
2 ساعتفیزيک2
3 ساعتمکانیک، استاتیک گرافیک »تعادل خّطی«3
1 ساعتشیمی4
2 ساعتتپگرافی )مّساحی نقشه برداری، تسويه(5
2 ساعتساختمان، مصالح و عملیات6
1 ساعتکارهای فّنی7
2 ساعتخاصۀ معماری و تاريخ صنايع8
200 جلسه در سالعملّیات9

جدول 2، برنامۀ درس های ساالنه

  موضوع درسرديف
72 ساعت در 24 جلسهرياضّیات1
72 ساعت در 24 جلسهمکانیک2
96 ساعت در 32 جلسهتپگرافی3
72 ساعت در 24 جلسهساختمان4
72 ساعت در 24 جلسهکارهای فّنی5
144 ساعت در 48 جلسهرسم و نقشه ِکشی6
72 ساعت در 24 جلسهرسم نمونه7

600 ساعت در 200 جلسهجمع ُکّل
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سال دّوم: 25 ساعت در هفته

جدول 3، برنامۀ درسی هفتگی

ساعتواحد درسیرديف
5 ساعت در هفتهرياضّیات عالی »جبر عالی، هندسۀ تحلیلی«1

3 ساعت در هفتهمکانیک و تعادل خّطی، هیدرولیک2
1 ساعت در هفتهتپگرافی3
1 ساعت در هفتهمعرفت االرض4
2 ساعت در هفتهمقاومت مصالح و استحکام ساختمان ها5
2 ساعت در هفتهساختمان و مصالح و عملّیات6
1 ساعت در هفتهکارهای فّنی7
1 ساعت در هفتهبرآورد اَبنیه8
1 ساعت در هفتهُطُرق و شوارع شهری9
2 ساعت در هفتهتاريخ صنايع10
1 ساعت در هفتهمختصری از بانک و بورس و علم ثروت11
200 جلسه در سالعملّیات12

* جلسۀ 194، موّرخ 30 شهريور 1310 ش.

پروگــرام ســال اّول مدرســۀ عالــی مهندســی ُطــُرق و َشــوارع بــه طــوری کــه از وزارت ُطــُرق پیشــنهاد شــده بــرای ســال 
تحصیلــی 11-1310 ش. بــه تجربــه منجــر می شــود و نظام نامــه و پروگــرام کامــل مدرســه تــا قبــل از تعطیلــی مــدارس در 

ســال آتیــه بــه شــورا پیشــنهاد شــود.

)وزارت فرهنگ و آموزِش عالی، 139:1361(

3.3. مدرسۀ عالی مخابرات
ـــا توّجـــه  ـــد. ب در 1305 ش. آموزشـــگاه تلگـــراف بی ســـیم ايـــران رســـماً افتتـــاح شـــد کـــه معلِّمـــان آن روســـی و ايرانـــی بودن

ـــه وزارت جنـــگ ســـپرده شـــد. ـــرد تلگـــراف بی ســـیم، مســـئولّیت آن نیـــز ب ـــودن کارب ـــه نظامـــی ب ب

مدرســـۀ پُســـت و تلگـــراف در 1307 ش. بـــا دورۀ تحصیلـــی علمـــی و عملـــی دو ســـاله در زمـــان وزارت قاســـم صور اســـرافیل 
ـــادل  ـــن دوره، مع ـــود و ارزش اي ـــطه ب ـــات دورۀ اّول متوّس ـــتن تحصی ـــه داش ـــن مدرس ـــه اي ـــرط ورود ب ـــد. ش ـــذاری ش پايه گ
ـــب  ـــن مدرســـه از تصوي ـــت اي ـــه ای جهـــت فّعالّی ـــد. در خـــرداد همـــان ســـال نظام نام ـــه حســـاب می آم ـــطه ب دورۀ دّوم متوّس
ـــوزش  ـــرای آم ـــژه ای ب ـــز کاس وي ـــت داشـــت. در 1317 ش. نی ـــا 1315 ش. فّعالّی ـــن مدرســـه ت ـــران گذشـــت. اي ـــأت وزي هی

ـــد. ـــر گردي ـــیم داي ـــد بی س ـــت های جدي ـــرای پُس ـــص ب ـــروی متخّص نی

ـــأت  ـــه هی ـــد ب ـــۀ جدي ـــب نظامنام ـــر تصوي ـــی ب ـــراف مبن ـــت و تلگ ـــر پُس ـــوی وزي ـــنهادی از س در 24 آذر 1309 ش. پیش
ـــود: ـــده ب ـــنهاد آم ـــن پیش ـــۀ اي ـــد. در مقّدم ـــم گردي ـــران تقدي وزي

»نظـــر بـــه اينکـــه در نتیجـــۀ تأسیســـات جديـــده و کثـــرت روزافـــزون کارهـــای پُســـتی و تلگرافـــی، وجـــود عـــّده ای مســـتخدم 
ـــات  ـــه تجربّی ـــر ب ـــوند و نظ ـــتخدام ش ـــراف اس ـــت و تلگ ـــی پُس ـــۀ فّن ـــق مدرس ـــه از طري ـــی دارد ک ـــرورت قطع ـــد ض جدي
ـــأت  ـــب هی ـــه تصوي ـــرداد 1307 ش. ب ـــه خ ـــۀ آن )ک ـــواد نظامنام ـــی در م ـــت اصاحات ـــه، الزم اس ـــه از دورۀ اّول مدرس حاصل



ـــد.« ـــل آي ـــه عم ـــیده( ب ـــرم وزراء رس محت

 )مرکز اَسناد رياست جمهوری، سند شمارۀ 16201(

1.3.3. نظامنامۀ تصویبی هیأت وزیران. 1309 ش. 
ماّدۀ 1: هدف از تأسیس مدرسۀ پُست و تلگراف، تربیت افراد آگاه به علوم فّنی و اداری پُست و تلگراف است.

ماّدۀ 2: استخدام رسمی در وزارت پُست و تلگراف منوط به گذراندن دوران تحصیل در مدرسه است.

ماّدۀ 3: دورۀ مدرسه دو سال )بدون اينکه تابستان تعطیل شود( در نظر گرفته شد.

ماّدۀ 4: شرايط ورود به مدرسه عبارتند از:

• تابعیت  ايران	

• نداشتن سّن کمتر از 16 سال و بیشتر از 24 سال	

• ت  مزاج	 صِحّ

• عدم  محکومّیت	

• تعّهد خدمت در وزارت پُست و تلگراف به مدت 4 سال	

• داشتن الاقل تصديق نامۀ رسمی تحصیات 3 سالۀ اّول متوّسطه	

• موّفقّیت در مسابقه ای که به عمل خواهد آمد.	

ماّدۀ 5: افراد ذيل در پذيرش تَقّدم دارند:

• دارندگان ديپلم مدارِس عالّیه	

• اشخاصی که با زبان های انگلیسی، روسی، فرانسوی و آلمانی آشنايی داشته باشند.	

ماّدۀ 6: شرايط تحصیل در مدرسه با نظر هیأت منتخب از رؤسای ادارات مرکزی وزارت خانه تهّیه می شود.

ــر از رؤســای ادارات مرکــزی  ــب از 3 نف ــی مرّک ــار تحــت نظــر هیأت ــک ب ــاه ي ــاّدۀ 7: امتحــان در مدرســه هــر شــش م م
ــود. ــزار می ش ــه برگ وزارت خان

ماّدۀ 8: انتخاب مواّد مسابقه و امتحانات بر عهدۀ هیأت ُممتحنه است.

ماّدۀ 9: محّصلی که دوبار در امتحانات مردود شود، از مدرسه اخراج می شود.

ماّدۀ 10: در طّی مّدت تحصیل، نظامنامه بايد از سوی محّصلین رعايت شود.

ماّدۀ 11: ترتیب تحصیل و ساير مسائل طبق نظامنامۀ داخلی معّین می شود.

مــاّدۀ 12: محّصلینــی کــه در موقــع امتحــان نهايــی مدرســه کمتــر از 19 ســال نداشــته باشــند، دورۀ تحصیــل در مدرســه به 
منزلــۀ خدمــت ابتدايــی آنهــا محســوب می شــود.
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ماّدۀ 13: فارغ الّتحصیان مدرسه در هر شرايطی ملزم به خدمت در وزارت پُست و تلگراف هستند.

ــه خدمــت در هــر نقطــه ای کــه وزارت پُســت و تلگــراف مشــخص می کنــد،  ــزم ب ــاّدۀ 14: فارغ الّتحصیــان مدرســه مل م
. هستند

ماّدۀ 15: نظامنامۀ سابق مدرسه منسوخ اعام گرديد.

)صادقی، 145:1387(

مقّررات راجع به افتتاح دورۀ دّوم مدرسۀ پُست و تلگراف )1310/6/10 ش.(

پــس از تصويــب نظامنامــۀ مدرســۀ پُســت و تلگــراف در 1309 ش. هیــأت وزيــران در جلســۀ دهــم شــهريور 1310 
بــۀ هیــأت وزيــران آمــده  ش. مقــّررات راجــع بــه افتتــاح دورۀ دّوم مدرســۀ پُســت و تلگــراف را تصويــب نمــود. در مصوَّ
اســت کــه از تاريــخ تأســیس مدرســه فقــط اشــخاص ذيــل می تواننــد بــه اســتخدام وزارت پُســت و تلگــراف درآينــد:

• محّصلیــن دارای تصديــق ســه ســالۀ متوّســطه کــه ســال اّول مدرســه را بــه اتمــام رســانده و ســال دّوم را نیــز 	
ــد. ــه عنــوان عضــو مبتــدی طــی کرده ان ب

• دارندگان ديپلم يا لیسانس به باال	

• لیــن دارای تصديــق شــش ســالۀ ابتدايــی کــه دورۀ ســه ســالۀ مدرســه را تمــام کــرده و ســپس يــک ســال 	 محِصّ
در ُشــَعب مختلــف اداری خدمــت کرده انــد.

• مستخدمین بی رتبۀ وزارت خانه ها که از عهدۀ امتحانات نهايی دورۀ 2 سالۀ مدرسه برآمده اند.	

ــک از  ــر ي ــه ه ــان و ب ــه 4 توم ــی، ماهان ــق دورۀ ابتداي ــدگان تصدي ــک از دارن ــر ي ــه ه ــد ب ــّرر گردي ــن مق هم چنی

اّولین ساختمان وزارت پُست و تلگراف در زماِن پهلوی اّول



بــه ذکــر گرديــد  دارنــدگان تصديــق ســه ســالۀ اّول متوّســطه و باالتــر ماهانــه 6 تومــان پرداخــت شــود. در ايــن مصوَّ
کــه تعــدادی از فارغ الّتحصیــان پــس از فراغــت از تحصیــل و موّفقّیــت در امتحــان نهايــی بــه اســتخدام وزارت خانــه 
ــه  ــه مــّدت 5 ســال ب ــف گرديدنــد پــس از فراغــت از تحصیــل ب در می آينــد. همچنیــن هــر يــک از محّصلیــن ُمکلّ

خدمــت وزارت پُســت و تلگــراف مشــغول گردنــد.

)وزارت دادگستری، بی تا: 206(

در دی 1318 ش. قانــون ايجــاد »آموزشــگاه عالــی اختصاصــی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن« بــه تصويــب مجلــس 
ــتان  ــّوم و کاس شهرس ــرای آموزشــگاه ســه شــعبۀ اّول، دّوم، س ــون، ب ــن قان ــه موجــب اي ــی رســید. ب شــورای ملّ
ــد و  ــکیل ش ــین تش ــات مهندس ــل مطالع ــرای تکمی ــگاه ب ــعبۀ دّوم آموزش ــود. در 1327 ش. ش ــده  ب ــی ش پیش بین
اّولیــن دســته از کارمنــدان وزارت خانــۀ مزبــور پــس از گذرانــدن ايــن دوره بــه اخــذ دانشــنامۀ مهندســی در رشــتۀ 

ارتباطــات نائــل آمدنــد. از 1346 ش. مــّدت دورۀ مهندســی بــه چهــار ســال در هشــت تــرم تبديــل شــد. 

)طايی پور و ديگران، 166:1355(

2.3.3.  اساسنامۀ دورۀ چهارسالۀ مهندسی آموزشگاه عالی اختصاصی
             وزارت پُست و تلگراف و تلفن

ــته های  ــاط در رش ــان ارتب ــت مهندس ــم و تربی ــرای تعلی ــن، ب ــراف و تلف ــت و تلگ ــوزش وزارت پس ــاّدۀ 1: اداره کّل آم م
مختلــف کــه بايــد عهــده دار برقــراری و گســترش و بهبــود شــبکه های وســیع ارتباطــی کشــور بشــوند، مبــادرت بــه تأســیس 

ــد. دورۀ چهارســالۀ مهندســی ارتبــاط می نماي

ت دو ســال تحصیلــی شــعبۀ مهندســی 9 مــاه می باشــد کــه بــه دو دورۀ چهــار مــاه و نیــم تحصیــات  مــاّدۀ 2: مــدَّ
ــاه  ــک م ــۀ آموزشــگاه و ي ــه کار آموزشــی طبــق برنام ــاه ديگــر از ســال ب ــی تقســیم می شــود و دو م علمــی و عمل

ــد. ــه تعطیــات اختصــاص می ياب ــده ب ــی مان باق

	 ــان دورۀ اّول و ــی در پاي ــت يک ــوط در دو نوب ــۀ مرب ــق آيین نام ــی طب ــال تحصیل ــر س ــات ه ــرۀ 1: امتحان تبص
ــود. ــام می ش ــی انج ــال تحصیل ــان دورۀ دّوم س ــری در پاي ديگ

ماّدۀ 3: داوطلبان تحصیل در اين دوره بايد دارای شرايط زير باشند:

• تابعّیت دولت شاهنشاهی ايران	

• اکثر 25 سال تمام	 حِدّ

• طۀ شعبۀ رياضی	 دارا بودن ديپلم ششم متوِسّ

• پذيرفته شدن در امتحان ورودی	

ــوده و در امتحــان ورودی دورۀ مهندســی  ــر ب مــاّدۀ 4: فارغ الّتحصیــان شــعبۀ اّول آموزشــگاه کــه دارای شــرايط زي
بــه تحصیــل پردازنــد:

• داشتن کارنامۀ قبولی پنجم رياضی	

• ديــدن يــک دورۀ شــش ماهۀ اختصاصــی در اداره کّل آمــوزش جهــت تکمیــل معلومــات رياضــی و موّفقّیــت در 	
امتحانــات آن. )ورود بــه دورۀ شــش ماهه بــا امتحــان ورودی انجــام خواهــد گرفــت.(

• داشــتن حداقــل 3 ســال ســابقه خدمــت فّنــی رضايت بخــش در رشــتۀ مربــوط بــه اســتثنای شــاگردان اّول، دّوم 	
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و ســّوم شــعبه اّول کــه دو ســال خدمــت بــرای آنهــا کافــی اســت.
مــاّدۀ 5: از کارمندانــی کــه بــا در دســت داشــتن ديپلــم ششــم رياضــی دورۀ دو ســالۀ شــعبۀ دّوم را بــا موّفقّیــت در 
ــوط  ــل دو ســال خدمــت رضايت بخــش در رشــتۀ مرب اق ــد و حِدّ ــی کســب نموده ان ــم عال ــده و ديپل ــات گذران امتحان
ــاه در امتحــان خــاّص ورودی در  ــک دورۀ اختصاصــی در حــدود شــش م ــس از طــّی ي ــد پ داشــته باشــند می توانن
ســال ســّوم دورۀ مهندســی شــرکت جســته و پــس از طــّی دو ســال تحصیــات تکمیلــی و گذرانــدن امتحانــات بــا 

ــت پايان نامــۀ تحصیلــی دانشــنامۀ مهندســی اخــذ نماينــد. موّفقّی

ــی  ــورای عال ــۀ ش ب ــات مصوَّ ــۀ امتحان ــق آيین نام ــی مطاب ــات دورۀ مهندس ــاير امتحان ــان ورودی و س ــاّدۀ 6: امتح م
آموزشــی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن بــوده و امتحانــات نهايــی ســال آخــر بــا نظــارت نماينــدۀ اداره کّل تعلیمــات 

ــرد. ــرورش انجــام می گی ــوزش و پ ــۀ وزارت آم عالی

مــاّدۀ 7: چنانچــه دانشــجويی در هــر يــک از امتحانــات دورۀ مهندســی مــردود شــد در صــورت دايــر بــودن کاس 
ــد. ــک دفعــه شــرکت نماي ــور فقــط ي ــد در دورۀ مزب می توان

	 ــار ــگاه برکن ــرکت در آموزش ــاّده از ش ــن م ــق اي ــاّرم طب ــّوم و چه ــال های س ــه س ــجويانی ک ــرۀ 2: دانش تبص
ــد. ــد ش ــاء خواه ــی اعط ــی فّن ــۀ عال ــوزش گواهینام ــی آم ــورای عال ــب ش ــا تصوي ــوند ب می ش

ــوزش و  ــای وزرای آم ــه امض ــور ب ــتۀ مزب ــر رش ــا ذک ــاط ب ــی ارتب ــنامۀ مهندس ــان دانش ــه فارغ الّتحصی ــاّده 8: ب م
پــرورش و پُســت و تلگــراف و تلفــن و مديــرکّل تعلیمــات عالیــۀ وزارت آمــوزش و پــرورش و رئیــس اداره کّل آمــوزش 
ــدس  ــوان مهن ــدۀ آن عن ــانس و دارن ــی آن لیس ــه ارزش تحصیل ــود ک ــن داده می ش ــراف و تلف ــت و تلگ وزارت پُس

خواهنــد داشــت.

ــب  ــه تصوي ــا ب ــس آنه ــت تدري ــه صاحّی ــد ک ــس کنن ــد تدري ــانی می توانن ــی را کس ــاّدۀ 9: دروس دورۀ مهندس م
ــد. ــیده باش ــگاه ها رس ــزی دانش ــورای مرک ش

مــاّدۀ 10: عملّیــات آزمايشــگاه و کارگاه را کســانی می تواننــد تدريــس کننــد کــه ارزش تحصیــات مهندســی آنهــا 
در حــدود لیســانس بــوده و معلومــات تجربــی کافــی داشــته باشــند و تدريــس او بنــا بــر پیشــنهاد رئیــس اداره کّل 

آمــوزش مــورد تأيیــد شــورای عالــی آمــوزش قــرار گیــرد.

ــه پیشــرفت های علمــی  ــه ب ــا توّج ــل برنامه هــای آموزشــی ب ــر و تبدي ــِطّ مشــی و تغیی ــن َخ ــرای تعیی ــاّدۀ 11: ب م
ــای  ــب آيین نامه ه ــگاه و تصوي ــن آموزش ــتادان و معلّمی ــن اس ــورتی در تعیی ــر مش ــار نظ ــی و اظه ــور اجتماع در ام
امتحانــات و چــاپ ُکُتــب و نشــريّات و شــرايط قبــول دانشــجو مقــّررات انضباطــی و رســیدگی و اظهــار نظــر مشــورتی 
ــد در اداره کّل آمــوزش وزارت پُســت و  ــارۀ ســاير مطالبــی کــه رئیــس اداره کّل آمــوزش در شــورا مطــرح نماي درب
تلگــراف و تلفــن شــورايی بــه نــام شــورای عالــی آمــوزش تحــت رياســِت رئیــس اداره کّل آمــوزش تشــکیل می شــود. 
شــورا دارای شــش عضــو ديگــر خواهــد بــود کــه عبارتنــد از نماينــدۀ کمیســیون فّنــی وزارت خانــه و 5 نفر از اســتادان 
بنــا بــه پیشــنهاد رئیــس اداره کّل آمــوزش بــه مقــام وزارت کــه بــا صــدور حکــم وزارتــی بــه عضويـّـت شــورا منصــوب 
اقــل بــه اکثريــت چهــار رأی منــاط عمــل خواهــد بــود. اعضــای شــورا موّظــف بــه  می شــوند، تصمیمــات شــورا حِدّ
حضــور در کلّیــۀ جلســات شــورا می باشــند و هــر ســه جلســه غیبــت بــه منزلــۀ اســتعفاء از شــورا تلّقــی می شــود.

مــاّدۀ 12: رئیــس اداره کّل آمــوزش مجــاز اســت در مــواردی کــه تأمیــن اســتاد بــرای هــر درس متعــّذر باشــد بــه 
اســتادان آموزشــگاه بــا تصويــب شــورای عالــی اجــازه بیــش از 5 ســاعت تدريــس در هفتــه را بدهــد.

ايــن اساســنامه مشــتمل بــر 12 مــاّده و 2 تبصــره در يکصــد و چهــل و ســّومین جلســۀ مــوّرخ 46/7/3 ش. شــورای 
مرکــزی دانشــگاه ها بــه تصويــب رســیده، صحیــح اســت.

دبیر کّل شورای مرکزی دانشگاه ها، دکتر بديعی    



3.3.3. اساسنامۀ شعبۀ دّوم آموزشگاه عالی اختصاصی وزارت پُست و تلگراف و تلفن
مــاّدۀ 1: شــعبۀ دوم آموزشــگاه عالــی اختصاصــی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن بــه موجــب جــزء دّوم از بنــد الــف مــاّده 
اّول قانــون مصــوَّب 23 دی 1318 ش. بــه منظــور تعلیــم و تربیــت کارمنــدان در قســمت های مختلــف ارتباطــی و مخابراتــی 

ت دو ســال تحصیــل، تشــکیل می گــردد. کشــور بــه مــِدّ

ت هــر ســال تحصیلــی شــعبه دّوم 9 مــاه می باشــد کــه بــه دو دورۀ چهــار مــاه و نیــم تحصیــات علمــی و  مــاّدۀ 2: مــِدّ
عملــی تقســیم شــده و دو مــاه ديگــر از ســال بــه کارآمــوزی طبــق برنامــۀ آموزشــگاه و يــک مــاه باقــی مانــده بــه تعطیــات 

ــد. ــاص می ياب اختص

	 تبصــره: امتحانــات هــر ســال تحصیلــی طبــق آيیــن نامــه ای کــه بــه تصويــب شــورای عالــی آمــوزش وزارت پُســت و
تلگــراف و تلفــن )مربــوط بــه مــاّدۀ 11 اساســنامۀ دورۀ چهارســالۀ مهندســی مصــوَّب يکصــد و چهــل و ســومین مــوّرخ 
46/7/3 ش. شــورای مرکــزی دانشــگاه ها( در دو نوبــت يکــی در پايــان نیمســال اّول و ديگــری در پايــان نیمســال دّوم 

ســال تحصیلــی انجــام می شــود.

ماّدۀ 3: داوطلبان تحصیل در اين شعبه بايد دارای شرايط زير باشند:

• تابعّیت دولت شاهنشاهی ايران	

• اکثر 25 سال	 حِدّ

• طه شعبۀ رياضی، يا ديپلم شش سالۀ هنرستان صنعتی رشتۀ برق يا مکانیک	 دارا بودن ديپلم ششم متوِسّ

• پذيرفته شدن در امتحان ورودی و مصاحبه	

مــاّدۀ 4: در صــورت احتیــاج کارکنــان رســمی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن کــه حائــز شــرايط بندهــای مــاّدۀ 3 بــوده و 
الاقــل دو ســال در ادارات فّنــی وزارت خانــه خدمــت کــرده باشــند و ســِنّ آنهــا از ســی و پنــج ســال تجــاوز نکنــد می تواننــد 

در شــعبۀ دّوم بــه تحصیــل بپردازنــد.

مــاّدۀ 5: امتحانــات ورودی و ســاير امتحانــات داخلــی و نهايــی طبــق آيین نامۀ امتحانــات مصوَّب شــورای عالی آمــوزش وزارت 
پُســت و تلگــراف و تلفــن بــوده و امتحانــات نیم ســال دّوم بــا نظــارت نماينــدۀ وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی انجام می شــود.

مــاّدۀ 6: چنانچــه دانشــجويی در امتحانــات شــعبۀ دّوم مــردود شــد در صــورت دايــر بــودن کاس می توانــد در دورۀ مزبــور 
فقــط يــک دفعــه شــرکت نمايــد.

مــاّدۀ 7: بــه دانشــجويانی کــه امتحانــات دو ســال شــعبۀ دّوم را طبــق آيین نامــۀ مذکــور در مــاّدۀ 5 بــا موّفقّیــت گذرانیــده 
باشــند گواهینامــه ای بــا ذکــر رشــتۀ مربــوط بــه امضــای وزرای علــوم وآمــوزش عالــی و پُســت و تلگــراف و تلفن و مديــر کّل 
آموزشــی پُســت و تلگــراف و تلفــن داده می شــود کــه ارزش تحصیلــی آن عالــی )فوق ديپلــم( و دارنــدۀ آن عنــوان کمــک 

مهنــدس خواهــد داشــت.

مــاّدۀ 8: دروس شــعبۀ دّوم را منحصــراً افــرادی کــه صاحّیــت تدريــس آنهــا بــه تصويــب وزارت علــوم و آموزِش عالی رســیده 
باشــد، می تواننــد تدريــس نمايند.

اقــل  مــاّدۀ 9: عملّیــات آزمايشــگاه و کارگاه را کســانی می تواننــد تدريــس کننــد کــه ارزش تحصیــات مهندســی آنهــا حِدّ
لیســانس بــوده و معلومــات تجربــی و عملــی کافــی داشــته و تدريــس آنهــا بنــا بــه پیشــنهاد رئیــس اداره کّل آمــوزش مــورد 

تأيیــد شــورای عالــی آمــوزش باشــد.
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ــر ســاير  ــس نظی ــس نمــوده و حق الّتدري ــه تدري ــر ده ســاعت در هفت اکث ــد حِدّ ــدِرّس آموزشــگاه می توان ــاّدۀ 10: هــر م م
ســات آمــوزِش عالــی دريافــت دارد. مؤِسّ

اين اساسنامه در تاريخ 48/2/29 ش. به تصويب وزارت علوم و آموزِش عالی رسید.

وزير علوم و آموزِش عالی

)دفتر امور شوراها، بی تا(

اداره کّل تعلیمــات عالّیــه و روابــط فرهنگــی وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی در تاريــخ 1329/5/18 ش. خطاب به کمیســیون 
ملـّـی يونســکوی تهــران در پاســخ نامــۀ آنهــا بــرای شــناخت نظــام آمــوزِش عالــی کشــور می نويســد که:

»آموزشگاه فّنی پُست و تلگراف شامل سه شعبه است:

شعبۀ اّول:

ــطه کــه دورۀ آن دو ســال و گواهینامــۀ آن از لحــاظ نظــام وظیفــه معــادل دورۀ کامــل متوّســطۀ  م متوِسّ بعــد از ســال ســِوّ
فّنــی اســت.

شعبۀ دّوم:

طه که دورۀ آن دو سال و گواهینامۀ آن عالی )فوق متوّسطه و کمتر از لیسانس( است. بعد از ششم متوِسّ

شعبۀ سّوم:

بعد از تحصیات دانشکدۀ فّنی است که دورۀ آن يک سال است.

در همین سال در آموزشگاه عالی اختصاصی پُست و تلگراف 37 نفر پذيرفته شده اند.«

)لطیفی نیا، 68:1385(

بــا آنکــه قانــون پايه گــذاری آموزشــگاه پُســت و تلگــراف و تلفــن )دی 1318 ش.( بــرای تربیــت نیــروی متخّصــص 
در امــور فّنــی تلگــراف با ســیم، تلگــراف بی ســیم و راديــو بــه تصويــب رســیده بــود کــه در آن ايجــاد کاس هــای 
ــا ســال  ــا اجــرای آن ت ــود، اّم ــی شــده ب ــز پیش بین ــی در شهرســتان ها نی ــدان بوم ــرای تربیــت کارمن آموزشــی ب

1326 ش. بــه تعويــق افتــاد.

ــب  ــان و عق ــی در جه ــور مخابرات ــی ام ــرفت فّن ــرعت و پیش ــا س ــه ب ــا در مقايس ــن فّعالّیت ه ــه اي ــی ک از آنجاي
ــاره در  ــی، از دوب ــه کشــورهای اروپاي ــزام دانشــجو ب ــود، اع ــاز نب ــی کشــور همیشــه کارس ــی و صنعت ــی فّن ماندگ
دســتور کار قــرار گرفــت، چنان کــه از 1335 تــا 1338 ش. 250 کارآمــوز پُســت و تلگــراف فقــط بــه آلمــان غربــی 

اعــزام شــدند.

)میرابوالقاسمی، 116:1383(

سۀ عالی آموزش ارتباطات 4.3. مؤِسّ
ايــن عنــوان از 1349 ش. جايگزيــن نــام پیشــین »آموزشــگاه عالــی اختصاصــی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن« 
ســۀ عالــی هیــأت اُمنايــی اداره می شــده و رئیــس هیــأت اُمنــای آن وزيــر پُســت و تلگــراف و تلفــن  شــد. ايــن مؤِسّ

بــوده اســت. 



ســۀ عالــی آمــوزش ارتباطــات«، در  در 1351 ش. وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی گــزارش کــرده اســت کــه »مؤِسّ
پايــۀ فوق ديپلــم، رشــته های: راديــو، تلفــن، تلگــراف، مايکروويــو مخابــرات قضايــی و در پايــۀ لیســانس در رشــتۀ 
ــو،  ــی(، رادي ــرات قضاي ــون، رادار، مخاب ــو )تلويزي ــی: مايکرووي ــای آموزش ــکاری گروه ه ــا هم ــاط ب ــی ارتب مهندس
ــی و  ــان فارس ــات، زب ــک، رياضّی ــی، فیزي ــّررات ارتباط ــوم اداری و مق ــک، عل ــوط، الکترونی ــراف، خط ــن، تلگ تلف
خارجــی؛ درس هــای فّنــی و مهندســی را ارائــه می دهــد و شــمار دانشــجويان در دو رشــتۀ کمــک مهندســی )147 
ســۀ عالــی، دارای يــک بــاب کتابخانــه  نفــر( و مهندســی )284 نفــر( کــه در مجمــوع 451 نفــر هســتند. ايــن مؤِسّ
بــا 4000 هــزار جلــد کتــاب، 5 کارگاه، 13آزمايشــگاه عملــی و 59 عضــو هیــأت علمــی بــوده اســت. در ايــن زمــان 
ــه دانشــجويان رشــتۀ کمــک مهندســی  ســۀ عالــی منتشــر شــده اســت. ب نیــز 7 جلــد کتــاب از ســوی ايــن مؤِسّ
ــی داده  ــۀ تحصیل ــال کمــک هزين ــه دانشــجويان رشــتۀ مهندســی ارتباطــات 2500 ري ــال و ب ــه 4500 ري ماهیان

می شــود.

)دفتر طرح ها و بررســی های وزارت علوم و آموزش عالی، 16:1352(

ســۀ عالــی آمــوزِش ارتباطــات« در 1353 ش.  بــه علَّــت تأخیــر در ارســال برگ هــای شناســايی در پژوهــش  »مؤِسّ
ــران«  ــی اي ســات آمــوزِش عال »بررســی آمــاری در مــورد اعضــای هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــزی علمــی انجــام شــده اســت،  ســۀ تحقیقــات و برنامه ري کــه از ســوی گــروه شــناخت و ســنجش پژوهــش مؤِسّ
مشــارکت نکــرده اســت. بــه گــزارش علــی اکبــر بیهقــی، پژوهنــدۀ ايــن پژوهــش، در ايــن بررســی، اعضــای هیــأت 
 ،)Ph.D  علمــی از نظرهــای جنســّیت و تاّهــل، باالتريــن مــدرک تحصیلــی )لیســانس، فــوق لیســانس، دکتــری و
ــی،  ــای خارجــی )انگلیســی، فرانســه، آلمان ــه زبان ه ــلّط ب ــی، تس ــدرک تحصیل ــن م ــت آخري ــِلّ درياف کشــور مح
ــی و  ــمی، پیمان ــوع )رس ــس( و ن ــت و حقُ الّتدري ــت، نیمه وق ــت )تمام وق ــی و ...(  و وضعیَّ ــی ، ايتالیاي ــی، روس عرب

ــش و ســنجش شــده اند. ــش، پیماي ــد خدمــت( اســتخدام پاي خري

)بیهقی، 1353(

ســۀ عالــی آمــوزِش ارتباطــات« دارای زمینــی بــه وســعت 30000 مترمربّــع و مســاحت 6000  در 1354 ش. »مؤِسّ
مترمربّــع زيــر بنــای ســاختمان آموزشــی بــوده اســت. در ســالیان اخیــر شــمار دانشــجويان آن همــواره چنــد صــد 
نفــر بــرآورد شــده اند. اعضــای هیــأت علمــی آن نیــز رشــد کمــّی و کیفــی داشــته و 66 نفــر بوده انــد کــه 46 نفــر 

ــد. ــه می کرده ان ــرا و ارائ ــی را اج ــور آموزش ــت ام ــر نیمه وق ــت و 20 نف تمام وق

ســه، بــرای رشــته های تحصیلــی مهندســی ارتبــاط )60 نفــر( در پايــۀ لیســانس؛ کمــک مهندســی ارتبــاط  ِسّ ايــن موݘ
)150 نفــر( در پايــۀ فوق ديپلــم، 210 نفــر دانشــجو پذيــرش کــرده اســت.

شرایط اختصاصی:

• داوطلبان بايد متولِّد سال 1331 ش. يا بعد از آن باشند.	

• زبان خارجی دوران تحصیل انگلیسی است.	

• دانشــجويان موقــع ثبت نــام بايــد مدارکــی از جملــه گواهــی ســامتی مطابــق ضوابــط قانــون اســتخدام کشــوری 	
ــه دهند. ارائ

• ــل داوطلبــان 	 ــه عنــوان کمک هزينــه پرداخــت خواهــد کــرد و در مقاب ــی ب ــه دانشــجويان مبلَغ ســه ب ايــن مؤِسّ
ســه، دو ســال در وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن  بايــد تعّهــد بســپارند کــه بــه ازای هــر ســال تحصیــل در مؤِسّ

يــا شــرکت مخابــرات ايــران در هــر نقطــه ای از کشــور خدمــت کننــد.

• اقل امتیازات آزمون های سه گانۀ آزمايش همگانی برای داوطلبان مطابق جدول زير است:	 حِدّ
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اقل امتیازات آزمون های سه گانۀ آزمایش همگانی جدول 4 ، حِدّ

رشتۀ کمک مهندسیرشتۀ مهندسی ارتباطآزمون های سه گانۀ آزمایش همگانی

600400آزمون استعداد تحصیلی
500400آزمون زبان خارجی

500400آزمون زبان فارسی و شناخت ايران و فرهنگ ملّی
16001200جمع

ســۀ عالــی آمــوزِش ارتباطــات -  نشــانی: تهــران، جــاّدۀ قديــم شــمیران )خیابــان کــوروش کبیــر(، بی ســیم پهلــوی،  مؤِسّ
تلفــن 851177

)سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1354(

1.4.3. روشنگری در محتوای مهندسی ارتباطات
منظــور از ارتباطــات رســاندن پیامــی اســت از يــک منبــع بــه يــک فــرد يــا يــک گــروه دريافت کننــده. فرآينــد ارتبــاط 
تضمین کننــدۀ تولیــد و انتقــال پیــام اســت. در ايــن رشــته اصــول و کاربــرد مســائل مختلــف تولیــد، انتقــال و دريافــت پیام 

و نیــز طريقــۀ ســاختن ايــن وســايل آمــوزش داده می شــود.

ــوری  ــی، تئ ــری الکتريک ــی، اندازه گی ــی و مغناطیس ــای الکتريک ــد از: مداره ــته عبارتن ــن رش ــدۀ اي ــکیل دهن دروس تش
ــت صنعتــی، تئــوری  ــو، مديريّ مدارهــا، خطــوط ارتبــاط میدان هــا و موج هــا، انتشــار امــواج و آنتن هــا، ارتباطات،ماکرووي

ــح و ... الکترومغناطیــس، خــواص و مقاومــت مصال

ــی آمــوزِش ارتباطــات در ســطح دانشــیابی )مهندســی ارتباطــات( تدريــس می شــده اســت  ســۀ عال ايــن رشــته در مؤِسّ
ــاط و  ــاط از راه دور، ارتب ــاط بی ســیم، ارتب ــای کارشــناس ارتب ــۀ آن می توانســته اســت در يکــی از زمینه ه و دانش آموخت
مخابــرات، ماکروويــو، تحقیقــات و اســتاندارد وســايل و فرآورده هــای صنايــع الکتريکــی در مراکــز مخابراتــی خدمــت نمايــد.

)طايی پور و ديگران، 1355(
ساختمان وزارت پست و تلگراف در زمان پهلوی دّوم 



2.4.3. آمار آموزِش عالی
سۀ عالی آموزِش ارتباطات جدول 5 ، آمارآموزِش عالی در مؤِسّ

سال ردیف
تحصیلی

شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسرلک1دختر

11319 - - - -  40 40
2 1321- - -  - 9 9
3 1322- - - -  99 
4 1327- - - - 13  13
5 1328- - -  - 8 8
61330----1919
71331----3434
81332----3939
91333----3636
101334----2424
111335----6464
121336----1515
131337----2121
141339----8181
151340----3434
161341----3030
171343-88-88
1813452343625456
191346-231231-152152
20134727880---
2113482757723840
221349----3131
231350-253253---
241351-454454-159159
251352-488488-149149
261353-471471-177177

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( و )دفتر طرح ها و بررسی های وزارت علوم و آموزِش عالی، 16:1352( ) مؤِسّ
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5.3. هنرستان های صنعتی
1.5.3. هنرستان صنعتی تبریز

ســّومین هنرســتان صنعتــی کــه در کشــور پايه گــذاری شــد، هنرســتان صنعتــی تبريــز بــود. ايــن هنرســتان 
ــه کار  ــاز ب ــذاری و آغ ــّوم بنیادگ ــتان س ــگ اس ــر ادارۀ فرهن ــت نظ ــارف و تح ــورای مع در 1309 ش. از ش

کــرد.

ــز ســه ســال تعییــن  ــاق داشــت و دورۀ تحصیــل در آن نی ــک ات ــاز فقــط ي ــز در آغ هنرســتان صنعتــی تبري
ــه کار  ــی و در آنجــا مشــغول ب ــه کارخانجــات معّرف ــل ب ــس از فراغــت از تحصی ــه شــاگردان پ ــود ک شــده ب
می شــدند. رشــته های تحصیلــی ايــن هنرســتان در آغــاز پايه گــذاری، درودگــری و فلــزکاری بــود. در 
اواخــر 1310 ش. بــر طبــق تصمیــم کلّــی دولــت مبنــی بــر واگــذاری تمــام هنرســتان ها بــه وزارت صنعــت 
و معــدن، ايــن هنرســتان نیــز جــزء ادارۀ صنعــت و معــدن اســتان درآمــد و رئیــس هنرســتان نیــز از ســوی 

ــن اداره گزينــش و منصــوب شــد. اي

ــص،  ــم متخِصّ ــه معلِّ ــتان ب ــن هنرس ــّدی اي ــاز ج ــز و نی ــی تبري ــتان صنعت ــعۀ هنرس ــا توس ــد ب ــدی بع چن
شــماری از معلِّمــان آلمانــی اســتخدام و در آن بــه تدريــس پرداختنــد. در 1315 ش. بــا ايجــاد کارخانجــات 
اسلحه ســازی و قندســازی و احــداث راه آهــن سرتاســری کشــور، احتیــاج بیشــتری بــه پــرورش افــراد فّنــی 
ــی  ــراد خارج ــدس از اف ــّده ای مهن ــت ع ــرف دول ــن رو، از ط ــید. از اي ــر می رس ــه نظ ــرده ب ــل ک و تحصی

ــد. ــه کار نمودن ــروع ب ــتان ها ش ــتخدام و در هنرس اس

ــت فّنــی  ــه مديريّ ــود، ب ــه اســتخدام دولــت ايــران درآمــده ب در اوايــل همیــن ســال مهنــدس کرومــر کــه ب
ــا 1320 ش.  ــد. او ت ــل گردي ــه هنرســتان شــیراز منتق ــز منصــوب شــد. وی در 1318 ش. ب هنرســتان تبري
ــا بــه دلیــل خــروج افــراد آلمانــی در ايــن ســال، وی نیــز  ــت فّنــی هنرســتان را بــه عهــده داشــت اّم مديريّ
ــا دورۀ  ــذار شــد. بعده ــی واگ ــان ايران ــدۀ معلِّم ــه عه ــتان ب ــس ادارۀ هنرس ــود و از آن پ ــرک نم کشــور را ت
ــر نظــر  ــا 1328 ش. زي ــز ت ــی تبري ــف شــد. هنرســتان صنعت ــاله تعري ــن هنرســتان شــش س ــل در اي تحصی
وزارت پیشــه و هنــر )صنايــع( اداره می شــد؛ اّمــا در ايــن زمــان بنــا بــر تصويــب هیــأت وزيــران کــه کلّیــۀ 
ــگ  ــر ادارۀ فرهن ــر نظ ــاره زي ــز دوب ــتان نی ــن هنرس ــد، اي ــذار گرديدن ــگ واگ ــه وزارت فرهن ــتان ها ب هنرس
ــا در ايــن ســال  ــود اّم ــا 1328 ش. اســتیجاری ب ــز ت آذربايجــان درآمــد. ســاختمان هنرســتان صنعتــی تبري

ــرای آن ســاخته شــد. بنــای خاّصــی ب

رنگرزی هنرستان   .2.5.3
ــده ای  ــرورش ع ــدف پ ــا ه ــرزی ب ــتان رنگ ــاد هنرس ــألۀ ايج ــال های 1307 و 1308 ش. مس ــا س ــان ب همزم
ــخیص  ــرای تش ــرک ب ــن در گم ــرزی و همچنی ــای رنگ ــان در کارخانه ه ــود آن ــه وج ــگ ک ــناس رن کارش
ــه  ــا آنک ــد؛ ت ــرح ش ــود، مط ــاز ب ــورد نی ــر م ــای ديگ ــا و آزمايش ه ــۀ رنگ ه ــرش و تجزي ــت ف ــای ثاب رنگ ه
ــنامه  ــد. اساس ــذاری ش ــران پايه گ ــک ته ــان کمال المل ــرزی در خیاب ــتان رنگ ــرانجام در 1309 ش. هنرس س
و برنامــۀ هنرســتان رنگــرزی در 23 فرورديــن 1311 ش. بــه تصويــب شــورای عالــی معــارف رســید. 
ــه  ــطه پذيرفت ــالۀ اّول دورۀ متوّس ــه س ــۀ س ــتن گواهینام ــا داش ــوزان ب ــنامه دانش آم ــن اساس ــق اي ــر طب ب
ــگان آن  ــود و دانش آموخت ــده ب ــن ش ــال تعیی ــه س ــز س ــتان نی ــن هنرس ــات در اي ــدند. دورۀ تحصی می ش
ــتان  ــن هنرس ــوزان اي ــش آم ــاً دان ــد. ضمن ــل می آمدن ــطه نائ ــات متوّس ــان تحصی ــۀ پاي ــذ گواهینام ــه اخ ب
ت پنــج ســال در کارخانه هــای دولتــی  ــِدّ ــه م ــی ب ــان تحصیــات علمــی و عمل ــد می شــدند کــه در پاي متعّه

ــد. ــه کار بپردازن ب

)14:1329 )سلیمی، 



6.3. دبیرستان های تخّصصی فّنی
1.6.3. دبیرستان تجارت

از مــدارس تخّصصــی و فّنــی کــه در ابتــدای ايــن دوره پايه گــذاری شــد، دبیرســتان تجــارت بــود. ايــن مدرســه 
ــه  ــنا ب ــراد آش ــت اف ــور تربی ــه منظ ــه ب ــد عاّم ــت و فواي ــارت و فاح ــوی وزارت تج ــر 1304 ش. از س در اواخ
ــذاری دارای  ــاز بنیاد گ ــتان در آغ ــن دبیرس ــد. اي ــذاری ش ــان پايه گ ــادی جه ــاع اقتص ــارت و آگاه از اوض تج

ــود. ــف شــده ب ــاله تعري ــتان ســه س ــود و دورۀ دبیرس ــطه ب ــای دورۀ دّوم متوّس کاس ه

ــت از وزارت  ــأت دول ــب هی ــارف و تصوي ــر حســب پیشــنهاد وزارت مع مدرســۀ تجــارت در خــرداد 1306 ش. ب
ــه وزارت معــارف پیوســت. ــه جــدا شــد و ب فوايــد عاّم

بعدهــا دبیرســتان تجــارت دارای دو دورۀ تحصیلــی شــد. دورۀ اّول آن ماننــد ســاير دبیرســتان ها و مطابــق مــواد 
ــاص  ــی اختص ــادی و تجارت ــوم اقتص ــه عل ــود و دورۀ دّوم آن ب ــارف ب ــی وزارت مع ــات عموم ــتور تحصی و دس

داشــت.

از 1309 ش. کــه رشــتۀ عالــی تجــارت پايه گــذاری شــد، دانشــجويان دبیرســتان تجــارت بــرای ادامــۀ تحصیــل 
ــۀ  ــتان از مدرس ــن دبیرس ــاگردان اي ــر از ش ــد. در 1312 ش. دو نف ــوق می رفتن ــی حق ــۀ عال ــه مدرس ــش ب خوي

ــل شــد. ــن دبیرســتان تعطی ــذاری رشــتۀ اقتصــاد، اي ــا پايه گ ــا ب ــه شــدند. بعده ــی دانش آموخت عال

2.6.3. دبیرستان مالّیه
ــود.  ــی( ايجــاد شــده ب ــه )داراي ــت وزارت مالّی ــروی انســانی کاردان جه ــت نی ــه منظــور تربی ــتان ب ــن دبیرس اي
ــه  ــد. ب ــه می گردي ــارف تهّی ــط وزارت مع ــۀ آن توِسّ ــه و برنام ــوی وزارت مالّی ــتان از س ــن دبیرس ــۀ اي بودج
ــارف  ــه و وزارت مع ــوی وزارت مالّی ــطه از س ــل متوّس ــۀ دورۀ کام ــتان گواهینام ــن دبیرس ــگان اي دانش آموخت
ــد شــده  ــه نیــز متعّه ــه دانشــکدۀ حقــوق را داشــتند. وزارت مالّی ــدگان آن حــّق ورود ب اعطــاء می شــد کــه دارن

ــد. ــتخدام کن ــۀ دو اداری اس ــا رتب ــه را ب ــی مالّی ــتان فّن ــگان دبیرس ــه دانش آموخت ــود ک ب

1.2.6.3. مواّد درسی دبیرستان فّنی مالّیه
جدول 6 ، برنامۀ هفتگی سال اّول

ساعت در هفتهماّدۀ درسیردیف

3رياضّیات تجارتی1
3تمرينات2
2حقوق اساسی3
3مقّدمات علم مالّیه4
2احصائّیه يا آمار5
3دفترداری6
2جغرافیای اقتصادی7
3ماشین نويسی8
5فرانسه9
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4فارسی10
30 ساعت در هفتهجمِع ُکّل

جدول7، برنامۀ هفتگی سال دّوم

ساعت در هفتهماّدۀ درسیردیف

2فارسی1
5فرانسه2
3ماشین نويسی3
3دفترداری4
2جغرافیای اقتصادی5
2تاريخ معاصر از لحاظ اقتصاد و عهدنامه های تجارتی6
2بودجه7
2احصائّیه يا آمار8
3مالّیه9
2حقوق تجارت10
2حقوق مدنی11
2تمرينات12

30 ساعت در هفتهجمِع ُکّل

جدول 8 ، برنامۀ هفتگی سال سّوم

ساعت در هفتهماّدۀ درسیردیف

2علم اقتصاد1
3تمرينات )تحريرات اداری( 2
2پول و بانکداری3
2حمل و نقل بیمه4
1تعرفه گمرکی5
1انحصارات و امتیازات6
1مالّیه7
2فارسی8
4فرانسه9
2محاسبات عددی10
2حقوق اداری11
2حقوق جزايی12
1حقوق عمومی و تشکیات مالّیه13



3قوانین و نظام های مالیاتی ايران و شرکت ها14
29 ساعت در هفتهجمِع ُکّل

7.3. وزارت خانه های ُمجری امور صنعتی و مهندسی در ایران 
1.7.3. اقتصاد مّلی

در تاريخ 27 اسفند 1308 ش. به جای وزارت فوايد عاّمه، دو وزارت خانۀ جداگانه پايه گذاری شد که عبارت بودند از:

• وزارت اقتصاد ملّی	

• وزارت ُطُرق و َشوارع	

از آغــاز فرورديــن 1309 ش. امــور مربــوط بــه بازرگانــی، کشــاورزی و َصناعــت )مهندســی( بــه وزارت اقتصــاد ملّــی 
ســپرده شــد. در ايــن وزارت خانــه اداره ای بــه نــام ادارۀ ثبــت عايــم تجــاری و صنعتــی قــرار داشــت کــه بــا تعــداد 

محــدودی کارمنــد مشــغول بــه فّعالّیــت بــود.

ــه اداره کّل  ــه س ــی ب ــاد ملّ ــی، وزارت اقتص ــورای ملّ ــس ش ــی از مجل ــدن قانون ــا گذران ــرداد 1310 ش. ب در 16 خ
ــد از: ــارت بودن ــه عب ــل شــد ک ــه تبدي جداگان

• اداره کّل صناعت )مهندسی(	

• اداره کّل تجارت	

• اداره کّل فاحت )کشاورزی(	

بدين ترتیب به عمر کوتاه وزارت اقتصاد ملّی خاتمه داده شد.

2.7.3. پیشه و هنر 
ــمارۀ  ــنامۀ ش ــق بخش ــه در 1317 ش. طب ــت ک ــادن اس ــع و مع ــان وزارت صناي ــل هم ــه در اص ــر و پیش وزارت هن

88410 رياســت الوزراء تغییــر نــام داد.

)سند شمارۀ 1/19/33-297(

ايــن وزارت خانــه همــان وظايــف وزارت صنايــع و معــادن را بــر عهــده داشــت اّمــا بــا پیشــرفت صنعــت ايــران، ايــن 
وزارت خانــه نیــز گســترش شــايانی يافــت. در 1318 ش. ايــن وزارت خانــه شــامل پنــج حــوزه يــا اداره بــود.

• حوزۀ وزارتی	

• ادارات فّنی	

• کارخانه ها	

• ادارۀ پیشه و هنر استان ها	

• هنرستان های مرکز	
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ــران را  ــی اي ــور صنعت ــا ام ــک آنه ــه کم ــه ب ــتند ک ــی داش ــده، زير مجموعه هاي ــه  ش ــای گفت ــدام از اداره ه ــر ک ه
مديريّــت می کردنــد. وزارت خانــۀ يــاد شــده آخريــن وزارت خانــه ای بــود کــه در جهــت سیاســت گذاری صنعتــی در 
ــه چشــم می خــورد  دورۀ پهلــوی اّول تشــکیل گرديــد. مهم تريــن بخشــی کــه در تشــکیات وزارت هنــر و پیشــه ب

ــت. ــتان ها اس ــز و اس ــتان های مرک ــرۀ هنرس دو داي

ــوزش  ــر آم ــه ام ــتری ب ــه بیش ــان توّج ــن زم ــوی در اي ــت پهل ــت گذاران دول ــه سیاس ــت ک ــد آن اس ــر مؤيّ ــن ام اي
ــه  ــر ب ــه و هن ــور از وزارت پیش ــتان کش ــت اس ــعبه هايی در هف ــن ش ــر اي ــاوه ب ــته اند. ع ــی داش ــت و مهندس صنع
وجــود آمــد. در دوره هــای پیــش در بســیاری از شهرســتان ها نیــز شــعبه هايی از وزارت خانــه وجــود داشــت، اّمــا در 

ــود.  ــده می ش ــی دي ــی تمرکز گراي ــن دوره نوع اي

)صادقی، 186:1387(    

3.7.3. صنایع و معادن
در 1310 ش. وزارت اقتصــاد ملّــی بــه ســه اداره ُکّل تقســیم شــد. يکــی از ادارات يــاد شــده، اداره کّل صناعــت بــود. 
ــوزراء قــرار گرفــت و مقــّرر شــد توســط رئیــس مســتقل اداره شــود کــه  ايــن اداره تحــت نظــارت عالیــۀ رئیــس ال
ســمت وی برابــر بــا معاونــت وزارت خانــه باشــد و بتوانــد در جلســات شــورای ملــی و هیــأت وزيــران شــرکت نمايــد.

بــا گذشــت زمــان، توّجــه دولــت بــه ســاير بخش هــای صنعــت و مهندســی از جملــه آمــوزش نیــز جلــب شــد. ايــن 
امــر دولــت را ناگزيــر از تغییــر در ســاختار اجرايــی ادارۀ کّل صناعــت )مهندســی( کــرد. بديــن ترتیــب در 1315 ش. 

ادارۀ کّل صناعــت گســترش بیشــتری يافــت و بــه دو بخــش مرکــزی و واليــات تقســیم شــد.

)سند شمارۀ 27/190/07-240(

وجود ادارۀ هنرستان ها شامل هنرستان های دولتی، رنگرزی و هنرستان نِسوان ُمؤيّد اين نظريّه است.

در تاريخ 8 مهر 1316 ش. قانونی از مجلس گذشت که بر طبق آن به جای اداره کّل صناعت، وزارت صنايع و معادن 
پايه گذاری شد.



8.3. کتاب نامه
• ــا 1355 	 ــران از 1318 ت ــی ای ــوزِش عال ــار آم ------. آم

ــی  ــزی علم ــات و برنامه ري ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ش. ته
و آموزشــی، وزارت علــوم و آمــوزش عالــی، مهــر 1355 

ش.
• عالــی 	 آمــوزِش  ســات  مؤِسّ و  دانشــگاه ها   .------ 

دفتــر  تهــران:  ش.   1351 تحصیلــی  رشــته های  و 
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد  1352 ش.

• شــرایط 	 تحصیلــی،  رشــته های  راهنمــای   .------
ــگاه ها و  ــجو در دانش ــاب دانش ــوۀ انتخ ــی و نح اختصاص
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــی. ته ــوزِش عال ــات آم س مؤِسّ

ــر 1354 ش. ــور، تی ــوزِش کش آم

• ــال های 1307 	 ــارف س ــۀ مع ــالنامه و احصائّی ------. س
ــع  ــاف و صناي ــارف و اوق ــا: وزارت مع و 1308 ش. بی ج

مســتظرفه، 1308 ش.

• ــال 1315 ش. 	 ــی س ــتی و تلگراف ــالنامۀ پُس ------. س
ــار،  ــن، ادارۀ آم ــراف و تلف ــت و تلگ ــران: وزارت پُس ته

.21 ش 

• ــت 	 ــناد رياس ــز اَس ــمارۀ 16201. مرک ــند ش ------. س
ــوری جمه

• ------. ســند شــمارۀ 240-27/190/07. معاونــت اَســناد 	
ملـّـی ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ ملـّـی ج.ا.ايــران.

• ــناد 	 ــت اَس ــمارۀ 297-1/19/33. معاون ــند ش ------. س
ــران. ــی ج.ا.اي ــۀ ملّ ــناد و کتابخان ــی ســازمان اَس ملّ

• ســات آمــوزِش عالــی 	 ------. ســیرتحّول تاریخــی مؤِسّ
عالــی(.  آمــوزِش  مراکــز  )اساســنامه های  ایــران  در 
ــر 1361  ــی، مه ــوزِش عال ــگ و آم ــران: وزارت فرهن ته

ش.

• ــگاه ها 	 ب دانش ــوَّ ــنامه های مص ــن و اساس ------. قوانی
ــال 1349 ش.  ــا س ــور ت ــی کش ــوزِش عال ــات آم س و مؤِسّ
ــوزِش  ــوم و آم ــوراها، وزارت عل ــور ش ــر ام ــران: دفت ته

ــا. ــی، بی ت عال

• 	 .22 ش  نشــريۀ   .2 ج  ایران شــهر.  مجِلّــۀ   .------
ــۀ  ــران. تهــران: چاپخان ــی يونســکو در اي کمیســیون ملّ

دانشــگاه تهــران، 1342 ش.

• ------. مجموعــۀ قوانیــن ســال 1310 ش. بی جــا: وزارت 	
ــا. دادگســتری، بی ت

• ــرات 	 ــۀ خاط ــن خان. روزنام ــلطنه، محّمدحس اعتمادالّس
اعتمادالّســلطنه. بــه کوشــش ايــرج افشــار. تهــران: 

امیرکبیــر، 1356 ش. 

• ــای 	 ــورد اعض ــاری در م ــی آم ــر. بررس ــی، علی اکب بیهق
ــات  س ــگاه ها و مؤِسّ ــی دانش ــی و پژوهش ــأت آموزش هی
ــات و  ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ــران. ته ــی ای ــوزِش عال آم

ــان 1353 ش. ــی، آب ــی و آموزش ــزی علم ــه ري برنام

• ــرورش. 	 ــاس. بررســی تحــّوالت آمــوزش و پ خاقانــی، عّب
ســۀ مطالعــات  تهــران: دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی و مؤِسّ

و تحقیقــات اجتماعــی، 1352 ش.

• ســلیمی، مصطفــی. مقالــۀ »هنرســتان رنگــرزی« مجّلــۀ 	
ــت. س 24. ش 9. تهــران: خــرداد 1329  ــم و تربی تعلی

ش.

• صادقــی، زهــرا. سیاســت های صنعتــی دوران رضــا شــاه 	
)1320-1304 ش.( تهــران: انتشــارات خجســته، 1387 

ش.

• ــت. 	 ــم و تربی ــر تعلی ــخ مختص ــق، عیســی. تاری صّدي
ش.  1316 روشــنايی،  تهــران: 

• طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزِش عالــی در ایــران: 	
ــاب اّول(.  ــی )کت ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــور، 1355 ش. ــوزش کش ــنجِش آم ــازمان س ــران: س ته

• طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزِش عالــی در ایــران: 	
ــاب  ــور )کت ــی کش ــوزِش عال ــته های آم ــایی رش شناس
ــور، آذر  ــوزش کش ــنجِش آم ــازمان س ــران: س دّوم(. ته

ش.  1356

• یونســکو 	 و  ایــران  روابــط  مهشــید.  لطیفی نیــا، 
)کمیســیون مّلــی یونســکو در ایــران( ســال های از 1327 
ــۀ  ــناد و کتابخان ــا 1357 ش. ج 2. تهــران: ســازمان اَس ت

ملّــی ج.ا. ايــران، 1385 ش.

• ــی 	 ــات تمّدن س ــخ مؤِسّ ــی، حســین. تاری ــی اردکان محبوب
ســۀ  انتشــارات  جدیــد در ایــران. چ 2. ج 2. تهــران: مؤِسّ

و چــاپ دانشــگاه تهــران، 1376 ش.

• ــنامۀ 	 ــراف« در دانش ــۀ »تلگ ــه. مقال میرابوالقاســمی، رقّی
جهــان اســالم. ج 8، چ 1. تهــران: بنیــاد دایرهݑ المعــارف 

ــامی، 1383 ش. اس
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1.4. روشنگری 
بــا يــورش کشــورهای فرانســه، روســیه و انگلســتان در ســّوم شــهريور 1320 ش. بــه ايــران، جنــگ جهانــی دّوم بــه کشــور 
ســرايت کــرد. نابســامانی های اقتصــادی و آشــفتگی های سیاســی، دســتگاه های اداری و آموزشــی ايــران را دچــار آشــفتگی 
کــرد. بســیاری از دبیرســتان های فّنــی و هنرســتان های صنعتــی تعطیــل شــدند و شــمار هنرجويــان کاهــش چشــمگیری 
يافــت. بــا خــروج آلمانی هــا از کشــور، در فّعالّیــت هنرســتان های صنعتــی گسســت شــديدی ايجاد شــد و جز دو هنرســتان 
صنعتــی تهــران و تبريــز کــه ايرانیــان خــود آنهــا را اداره می کردنــد، بقّیــۀ هنرســتان ها تعطیــل شــدند و رکــود شــديد در 

آموزش هــای عمومــی و بــه ويــژه آمــوزش فّنــی و مهندســی کشــور ايجــاد شــد.

از ســويی ديگــر از نــگاه وضعّیــت فرهنگــی و اجتماعــی در ايــن دوره، فرآينــد نوســازی بــه شــیوۀ غربــی ادامــه يافــت و در 
ت گرفــت. بــا گســترش نوســازی و صنعتــی شــدن کشــور، ســاختار جمعّیتــی ايــران بهــم ريخــت و  برخــی مــوارد نیــز شــدَّ
بــه پیــروی از آن دگرگونی هــای فرهنگــی پديــد آمــد. از پیامدهــای فرآينــد نوســازی کشــور، رشــد طبقــۀ متوّســط جديــد 
بــود. افزايــش جمعّیــت شهرنشــین و رشــد آمــوزِش عالــی از مهمتريــن عوامــل افزايــش طبقــۀ متوّســط جديــد بوده اســت. 

گســترش مراکــز آموزشــی و توســعۀ آمــوزش ِعالــی نقــش بســیار مهــم و اثرگــذاری داشــته اســت.

)گروه اسام معاصر، 871:1379(

در اين دورۀ زمانی، سه رويداد مهم که جنبه های علمی، آموزشی و فرهنگی آنها بسیار اثرگذار بود، رخ داد:

• شورای مرکزی دانشگاه ها؛ 1344 ش.	

• وزارت علوم و آموزِش عالی؛ 1346 ش.	

• شورای گسترش آموزِش عالی؛ 1348 ش.	

1.1.4. شورای مرکزی دانشگاه ها
ــا وزارت هــای  ــد ب ــن وزارت جدي ــن اي ــران پايه گــذاری شــد. تفــاوت بنیادي ــرورش اي در آذر 1343 ش. وزارت آمــوزش و پ
فرهنــگ پیشــین آن بــود کــه وظايــف آن فقــط بــه آمــوزش اختصــاص داشــت و مســائل فرهنگــی کشــور بــه وزارت تــازه 
ســاخت و مســتقلی بــه نــام وزارت فرهنــگ و هنــر واگــذار شــده بــود. وظايــف مربــوط بــه اوقــاف نیــز به ســازمان نوســاختۀ 

اوقــاف ســپرده شــده بــود.

در وزارت آمــوزش و پــرورش، معاونــت تعلیمــات عالّیــه يعنــی امــور مــدارِس عالــی و دانشــگاه ها، تعريــف شــده بــود و بــا 
ايــن زمینــه و زيرســاخت ها، ســرانجام در 1344 ش. ســازمان تــازه ای بــه نــام »شــورای مرکــزی دانشــگاه ها« بــه رياســت 

وزيــر آمــوزش و پــرورش و بــه قائــم مقامــی رياســت دانشــگاه تهــران تصويــب و تشــکیل شــد.

ايــن شــورا مطابــق قانــون، ترکیبــی از ماهّیــت اداری و پیشــینۀ دانشــگاهی و علمــی داشــت. در ايــن قانــون آمــده بــود کــه 



شــورای مرکــزی ضمــن تشــکیل کمیســیون های الزم می بايســتی بــه چنــد وظیفــه عمــل کنــد:

سیاست گذاری )تعیین خِطّ َمشی کلّی آموزِش عالی کشور(( 1

ــدارِس ( 2 ــگاه ها و م ــی و اداری دانش ــازمان های آموزش ــی و س ــای تحصیل ــی برنامه ه ــول کلّ ــب اص ــزی: تصوي برنامه ري
عالــی: ماننــد تعییــن شــرايط ورود دانشــجو، تعییــن میــزان حق الّتدريــس و يــا شــهريّه، رســیدگی بــه ســوابق خدمت، 

مــدرک تحصیلــی و صاحّیــت اعضــای هیــأت علمــی در مرتبه هــای دانشــیاری و اســتادی و ...

آمايــش و گســترش در تصويــب و تشــخیص ضــرورت تأســیس دانشــگاه، دانشــکده، مدرســۀ عالــی و ايجــاد رشــته ها با ( 3
رعايــت احتیاجــات و امکانات کشــور و ...

نظــارت: ُحســن جريــان امــور اداری و آموزشــی انضباطــی دانشــگاه ها و آمــوزِش عالــی و در صورت لــزوم اعزام بازرســان ( 4
ســات يــاد شــده بــا احتیاجــات و امکانــات کشــور و حفــظ يا انحــال تمام يــا جزئــی از آنها شايســته و تطبیــق مؤِسّ

اعطای درجات افتخاری به پیشنهاد دانشگاه ها ( 5

انتخاب رياست دانشگاه و تأيید رئیس دانشکده( 6

ــط شــاه و  ــط وزيــر و انتصــاب توِسّ  پیشــنهاد ســه نامــزد بــرای رياســت هــر دانشــگاه جهــت انتخــاب ِ]يکــی از آنهــا[ توِسّ
ــرای ايجــاد  نیــز تأيیــد رؤســای دانشــکده های پیشــنهادی توســط رؤســای دانشــگاه ها »شــورای مرکــزی دانشــگاه ها« ب
ــد برنامه هــای عمرانــی و توســعه  ــا رون هماهنگــی و انســجام آمــوزِش عالــی در ســطح ملــی و تناســب و همگرايــی آن ب
کشــور در راســتای مدرنیتــه کــردن امــور دولتــی بــه وجــود آمــده بــود. زيــرا در آن روزگار، شــرايط موجــود نوعــی تمرکز در 

ــرد. ــی را ايجــاب می ک ــوزِش عال ــر آم ــارت ب ــزی و نظ سیاســت گذاری و برنامه ري
اين شورا از 1344 تا 1354 ش. در انجام وظايف سازمانی خود فّعال بوده است.

2.1.4. وزارت علوم و آموزِش عالی
دو ســال پــس از تصويــِب قانــون پايه گــذاری »شــورای مرکــزی دانشــگاه ها« و در آســتانۀ برنامــۀ چهــارم کشــور، تغییــری 
در ســازمان دولــت بــرای بهبــود و پیشــرفت آمــوزش عالــی کشــور داده شــد و آن تشــکیل وزارت مســتقل »علــوم و آموزِش 
عالــی« و جــدا شــدن از »وزارت آمــوزش و پــرورش« بــود. در 30 بهمــن 1346 ش. قانــون آن بــه تصويــب مجلــس شــورای 

ــید.  ملّی رس

1.2.1.4. بخشی از شرح وظایف وزارت علوم و آموزِش عالی 
1( راهبرد ملّی و سیاست گذاری )تعیین هدف های علمی، تحقیقاتی و آموزشی(:

• تهّیه و تنظیم برنامه های مربوط به علوم و پژوهش های علمی و آموزِش عالی با توجه به نیازمندی های کشور	

• تعیین خِطّ مشی آموزشی کشور	

• اهتمام در توسعۀ پژوهش های علمی در سراسر کشور	

• تشويق و ارشاد پژوهش های جمعی و فردی	

• بسط و توسعه و ترويج علوم و فنون در شئون مختلف کشور	

2(  برنامه ريزی کان آموزِش عالی:

• تنظیم طرح های کلّی و اساسی آموزش ملّی در کلّیۀ سطوح و هماهنگ ساختن آنها با همديگر	
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• تعیین خِطّ مشی کلّی در مورد اعزام دانشجويان به خارج	

3(  آمايش و گسترش:

• سات آموزِش عالی	 صدور اجازۀ تأسیس يا توسعۀ دانشگاه ها يا دانشکده ها و مؤِسّ

4(  هماهنگی:

• سات آموزِش عالی و ...	 بررسی و هماهنگی طرح های تحقیقاتی وزارت خانه ها و مؤِسّ

• به عهده گرفتن وظايف وزارت آموزش و پرورش در مورد انستیتوهای تکنولوژی	

5(  حمايت:

• ايجاد يا تجهیز و توسعۀ مراکز تحقیقاتی و علمی مورد نیاز	

6( ارتباطات بین المللی:

• ادارۀ امور نمايندگی ثابت ايران در يونسکو	

• روابط فرهنگی بین المللی در سطح آموزِش عالی	

7( نظارت:

• نظارت بر امور دانشــگاه ها و دانشکده ها	

• ســات آموزِش عالی در صورت عدم رعايت مقّررات	 جلوگیری از ادامۀ فّعالّیت و يا لغو مؤِسّ

• نظارت بر کلّیۀ مراکز تحقیقاتی و علمی کشــور	

• ســات آمــوزِش عالــی خارجــی بــه ايرانیــان و تعییــن ارزش و 	 رســیدگی بــه مــدارک تحصیلــی صــادره از مؤِسّ
تطبیــق آنهــا

ــای  ــزی دانشــگاه ها« و هیأت ه ــرورش در »شــورای مرک ــوزش و پ ــر آم ــارات وزي ــف و اختی ــۀ وظاي ــن کلّی هم چنی
ســات آمــوزِش عالــی بــه وزيــر علــوم و آمــوزِش عالــی ســپرده شــد. اُمنــای دانشــگاه ها يــا دانشــکده ها و مؤِسّ

در 18 اَمــرداد 1353 ش. وظايف ديگری همچون: 

• ادارۀ امور نمايندگی ثابت ايران در يونســکو	

• تشــخیص ارزش علمی گواهی نامه های آموزش عالی و تعیین ارزش آنها و ...	

بر وظايف وزارت علوم و آموزِش عالی کشــور افزوده شد.

ــه بیشــترين تعــداد از رشــد کمــّی خــود رســید  در طــول دهــۀ 40 فراينــد تکثیــر دانشــگاه ها و مــدارِس عالــی ب
ــی  ــای کارشناس ــی در پايه ه ــوزش عال ــۀ آم س ــگاه، 54 مؤِسّ ــارم 8 دانش ــۀ چه ــان برنام ــی پاي و در 1351 ش. يعن
ــر تهــران، در 24 شــهر ديگــر  ســۀ آمــوزِش عالــی در پايــۀ کاردانــی فّعالّیــت داشــت. افــزون ب ــاال و 96 مؤِسّ ــه ب ب

ــود. ــذاری شــده ب ــی پايه گ ــوزِش عال ســات آم مؤِسّ

در طــول دهــۀ     50  ، ســهم دسترســی زنــان بــه آمــوزش عالــی   از % 17/6 بــه % 29/94 رســیده بــود اّمــا تمرکــز آمــوزِش 
عالــی هنــوز در پايتخــت ديــده می شــد.



در مجموع در اين دورۀ تاريخی از کشور

• افزايش گوناگونی دوره های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری	

• افزايش گوناگونی برنامه ها به لحاظ روزانه و شبانه	

• افزايش سهم نسبی شهرهای ديگر غیر از تهران در پوشش آموزِش عالی	

• سات آموزِش عالی، هنرستان ها و مدارِس عالی	 افزايش شمار دانشگاه ها، دانشکده ها و مؤِسّ

• افزايش گوناگونی دوره های پیوسته و ناپیوسته	

شايان توّجه و انديشه برانگیز است. 

اگرچــه در آغــاز دهــۀ ســّوم ســدۀ کنونــی در ايــران، يــک دانشــگاه، 5 دانشــکده، 7 مدرســۀ عالــی، 5 آموزشــگاه عالــی و 
ــۀ ســال های 1326 ش. رشــد و پیشــرفت چشــمگیری و   ــا از فاصل ــی و ... وجــود داشــت اّم 2 هنرســتان و هنرســرای عال
ســۀ آمــوزش  معنــاداری ديــده می شــود، بــه گونــه ای کــه در 1340 ش. 8 دانشــگاه، 9 دانشــکده، 9 مدرســۀ عالــی، يــک مؤِسّ

عالــی، 4 هنرســتان صنعتــی و ... وجــود دارد.

در دهــۀ پنجــاه بــا پايه گــذاری دانشــگاه های صنعتــی و تخّصصــی در تهــران و شهرســتان ها، مراکــز آمــوزش عالــی بیــش از 
پیــش تکثیــر شــدند و نظــام آمــوزِش عالــی ايــران خیــز بلنــدی بــه جلو برداشــت.

آمار رشد و ايجاد واحدهای آموزِش عالی و تحقیقات کشور در 1350 ش. چنین گزارش شده است:

ســۀ آمــوزش عالــی، 23 آموزشــگاه عالــی، 5 هنرســتان صنعتــی و  13 دانشــگاه، 14 دانشــکده، 23 مدرســۀ عالــی، 6 مؤِسّ
23 انســتیتو تکنولــوژی صنعتــی بــه بهبــود کیفّیــت، توســعۀ تفّکــر علمــی، توســعۀ ابتــکار و نــوآوری، تولیــد دانــش و تهّیــۀ 
تکنولــوژی الزم بــرای اســتفادۀ بهینــه از منابــع طبیعــی کشــور، همکاری دانشــگاه بــا بخش های تولیــدی و خدماتــی، تقويت 
تحقیقــات و گســترش همکاری هــای بیــن المللــی در علــم و تحقیــق از مهم تريــن اهــداف بخــش آمــوزش برنامــۀ عمرانــی 

پنجــم )56-1352 ش.( حاکمّیــت بــود.

در 1353 ش. 12 دانشــگاه از قانــون هیــأت اُمنــا و 5 دانشــگاه ديگــر از قانــون خــاِصّ خــود در مديريـّـت پیــروی می کردنــد. 
ســۀ عالــی آمــوزش ارتباطــات« و »دانشــکدۀ نقشــه برداری« نیــز از طريــق هیــأت اُمنــا اداره می شــدند. »مؤِسّ

نظــام آمــوزِش عالــی غیــر دولتــی در طــول  ســال های 59-1351 ش. بــه رشــد و گســترش خــود ادامــه داد و در 1353 ش. هــم 
از نظــر شــمار مراکــز آمــوزِش عالــی و هــم از نظــر شــمار دانشــجويان بــه اوج خــود رســید. تعــداد مراکــز آمــوزِش عالــی غیــر 
ســات  دولتــی از 30 مرکــز در 1350 ش. بــه 44 مرکــز در 1354 ش. افزايــش يافتــه بــود؛ اگرچــه با تصويِب قانــوِن ادارۀ امور مؤِسّ
آمــوزِش عالــی غیــر دولتــی در 1354/4/17 ش. وزارت علــوم و آمــوزش عالــی، بیشــتر مراکــز آمــوزِش عالــی غیــر دولتــی را بــه 

ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی آموزشــی وارد نکــرد. رســمّیت نشــناخت و آمــار آنهــا را در آمارگیری هــای رســمی مؤِسّ

)انتظاری، 31:1388( و )فراستخواه، 263:1388(

3.1.4. شورای گسترش آموزِش عالی
در 17 تیـر 1354 ش. بـر اسـاس قانـون مصـوَّب بـه وزارت علوم و آموزِش عالی اجازه داده شـد تا با تصويب شـورای گسـترش 
سـات را طبق ضوابطی که از طرف  سـات آموزِش عالی غیردولتی را نیز بر عهده بگیرد و اين مؤِسّ آمـوزِش عالـی، ادارۀ امـور مؤِسّ

شـورای ياد شده تعیین می شـود، اداره نمايد.

ايـن شـورا از 1354 تـا 1358 ش. در امـر وظیفۀ سـازمانی و مأموريّت دانشـگاهی خويـش در پايه گذاری، ادغـام يا انحال 
سـات آمـوزِش عالی  فّعال بوده اسـت. دانشـگاه ها يـا مراکز و مؤِسّ
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4.1.4. کتاب   نامه
• ------. مقالــۀ »پهلــوی« در دانشــنامۀ جهــان اســالم. 	

چ 1. ج 5. تهــران: گــروه اســام معاصــر، بنیــاد دایــرهݑ 
ــامی، 1379 ش. المعارف اس

• انتظــاری، يعقــوب. شــصت ســال آمــوزِش عالــی، 	

ســۀ  مؤِسّ تهــران:  ایــران.  تحقیقــات و فّنــاوری در 
ش.  1389 عالــی،  آمــوزش  برنامه ريــزی  و  پژوهــش 

• ــگاه 	 ــوانِح دانش ــت و س ــود. سرگذش ــتخواه، مقص فراس
ــّوالت  ــی و تح ــوزِش عال ــران، بررســی تاریخــی آم در ای
اقتصــادی، اجتماعــی، سیاســی و فرهنگــی موثـِّـر بــر آن. 
ــات فرهنگــی رســا، 1387 ش. ســۀ خدم ــران: مؤِسّ ته

سات آموزِش عالی 2.4. مراکز و مؤِسّ
سۀ  هواشناسی و علوم َجّو 1.2.4. مؤِسّ

1.1.2.4. پیشینه
ــوده اســت و در 1323 ش. پايه گــذاری شــده  ــه وزارت جنــگ ب ســۀ هواشناســی و علــوم َجــّو، در آغــاز وابســته ب مؤِسّ

اســت. بــه شــیوۀ هیــأت اُمنايــی اداره می شــده اســت و رئیــس هیــأت اُمنــای آن، وزيــر جنــگ بــوده اســت. 

ســه زيــر نظــر اداره کّل هواشناســی و بــا نــام »آموزشــگاه عالــی اختصاصــی هواشناســی« کار خــود را در 1326  ايــن مؤِسّ
ش. آغــاز کــرده اســت. منظــور از پايه گــذاری آن افزايــش ســطح آمــوزش پرســنل فّنــی هواشناســی کشــور بــوده اســت. 
ايــن آموزشــگاه در 1351 ش. بــه وزارت راه و ترابــری واگــذار شــده اســت. نکتــۀ جالــب آن اســت کــه ايــن آموزشــگاه نه 
تنهــا شــهريّه ای از دانشــجويان دريافــت نمی کــرده اســت بلکــه ماهیانــه 1500 ريــال بــرای دورۀ کارآموزشــی، 2000 
ــز  ــی نی ــۀ تحصیل ــرای فوق لیســانس کمــک هزين ــال ب ــرات، 5000 ري ــم تکنســین مخاب ــوق ديپل ــرای دورۀ ف ــال ب ري

مــی داده اســت. 

)دفتر طرح ها و بررسی ها، 1352: 116(

ســۀ  در مهــر 1354 ش. بــا تصويــب دبیرخانــۀ شــورای گســترش وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی ايــن آموزشــگاه بــه »مؤِسّ
هواشناســی و علــوم َجــّو« تغییــر نــام داده اســت و رشــته های تحصیلــی آن:  هواشناســی، هواشناســی ســینوپتیکی و 

هواپیمايــی، اقلیم شناســی بــر پايــۀ کشــاورزی، اََدوات کشــاورزی، هواشناســی هیدرولــوژی بــوده اســت.

ســه دارای 1000 مترمربـّـع وســعت زيربنــای آموزشــی، يــک بــاب کتابخانــه بــا 1000 جلــد کتــاب،  در ايــن زمــان، مؤِسّ
يــک بــاب آزمايشــگاه و 34 ُمــدِرّس بــوده اســت کــه همگــی نیمــه وقــت انجــام وظیفــۀ آموزشــی می کرده انــد.

 )طايی پور و ديگران، 1355(

این آموزشگاه دوره های تخّصصی و پایه های:
دیپلم: رشته های ديده بانی سطح زمین و ديده بانی َجّو باال
فوق دیپلم: در رشتۀ کمک مهندسی راديو )الکترونیک(  

لیسانس: رشته های مهندسی پیش بینی )هواشناسی(، َجِوّ باال )هواشناسی( و ادوات هواشناسی 
فوق لیسانس: رشتۀ مهندسی عالی َجّو 

 را ارائه و اجرا کرده است.
 )دفتر طرح ها و بررسی ها، 1352: 116(

شرایط اختصاصی گزینش دانشجو:
  زبان خارجی دوران تحصیل انگلیسی است.

اقل مجموع امتیازات داوطلبان ورود به اين آموزشگاه در آزمايش همگانی 900 تعیین شده است.   حِدّ



  به کلّیۀ دانشجويان همه ماهه مبلغ 5000 ريال به عنوان کمک هزينه پرداخت می شود.
ت تحصیل می توانند از کاس های زبان استفاده کنند و کلّیۀ پذيرفته شدگان پس    دانشجويان اين آموزشگاه در تمام مِدّ

از اتمام کاس در گروه پنج پايۀ يک به استخدام سازمان هواشناسی ايران در خواهند آمد.
  از کلّیۀ دانشجويان برای خدمت در سازمان هواشناسی تعّهد 5 ساله گرفته خواهد شد.

  برای کارمندان با توّجه به کارايی و سوابق خدمت، امکان ادامۀ تحصیل تا لیسانس وجود دارد.
  کسانی که به درجۀ فوق ديپلم نائل می شوند می توانند طبق ضوابط خاِصّ اين آموزشگاه به دورۀ دّوم تحصیات 

)لیسانس( وارد و با رعايت موازين مربوط، به درجۀ لیسانس نائل شوند.
 )سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1354(

سه عالی گرايش های: اين موِسّ

اقلیم شناسی
ــر هــوای مناطــق مختلــف و  ــر ب ِّ ــرات عوامــل گوناگــون موث  گرايشــی از دانــش هواشناســی اســت کــه در مــورد اث
ــا،  ــواع طوفان ه ــد ســیل، ان ی مانن ــل مخــِرّب جــِوّ ــد. عوام ــای هواشناســی بحــث و بررســی می کن شــناخت اقلیم ه
يخبنــدان، خشکســالی و ... را می تــوان بــا پیش بینــی بــه موقــع  شناســايی و اثــرات آن را خنثــی نمــوده و بــا تقلیــل 
ــام آور  ــادی آن سرس ــوارد ارزش اقتص ــیاری از م ــه در بس ــديد ک ــی ش ــی و جان ــارات مال ــی از خس ــای ناش خرابی ه

اســت، جلوگیــری و بــر قــدرت مالــی و امکانــات و مقــدورات اقتصــادی اضافــه کــرد.

دروس اختصاصی دورۀ دانشبهری این رشته: پديده بانی های خاّص، جغرافیای فیزيکی، اقلیم شناسی عمومی، 
اقلیم شناسی دينامیکی و سینوپتیکی، طبقه بندی اقلیمی، اقلیم شناسی آماری و ...

دروس دورۀ دانشیابی این گرایش: شیمی، جغرافیای  فیزيکی، زيست شناسی، گیاه شناسی، روش های اقلیم شناسی، 
هواشناسی، آمار جغرافیای فیزيکی و ...

هواشناسی سینوپتیک
ــث  ــی بح ــر هواپیماي ــّوی در ام ــل ج ــرات عوام ــورد اث ــه در م ــت ک ــی اس ــم هواشناس ــاخه ای از عل ــته ش ــن رش  اي
ــی  ــات اکتشــاف فّن ــروازی، عملّی ــای پ ــامل ماموريّت ه ــی ش ــی هواي ــات تاکتیک ــم عملّی ــای مه ــد. ماموريّت ه می کن
هواپیمايــی و ماموريّت هــای دفــاع هوايــی و کنتــرل هدايــت هواپیماهــا نیــاز بــه اّطاعــات گذشــته، حــال و آينــده 
هواشناســی از کلّیــۀ ســطوح َجــّو در کشــور و منطقــه نیازمنــد اســت. ايــن رشــته از اهمّیــت ويــژه ای برخــوردار بــوده 

اســت.

دروس اختصاصی دورۀ دانشبهری: ديده بانی های خاّص، اثر عوامل َجّوی بر عملّیات زمینی، هواشناسی جهانی، 
DOCها، آنالیز پیشرفته، َجّو باال، بريفینگ و تهّیۀ اّطاعات پروازی و ...

دروس دورۀ دانشیابی: T-Q گرام، هواشناسی، هواشناسی هواپیمايی، اََدوات و روش ها، کدهای ديده بانی، مديريّت، 
پیش بینی، تشکیات هواشناسی ملّی و بین المللی و ...

هواشناسی عمومی
 اّطاعــات آمــاری و علمــی و پژوهشــی، پیش بینی هــای صحیــح و بــه موقــع بامــدت زمان هــای متفــاوت و 
ــاد در جوامــع پیشــرفته و در حــال رشــد  مشــاورت صحیــح هواشناســی دارای ارزش هــای اقتصــادی و اعتبــاری زي
ــتیبانی  ــد و پش ــی را تأيی ــی ملّ ــات هواشناس ــريع خدم ــعۀ س ــا توس ــه دولت ه ــه ای ک ــه گون ــد. ب ــوده و می باش ب
ــی  ــدازه ای وســعت پیــدا نمــوده اســت کــه حّت ــه ان ــاه، ب ــی کوت ــد. خدمــات علــم هواشناســی در مــّدت زمان کرده ان

ــدا نمــوده اســت. ــم پی ــن عل ــا اي ــی، سیاســی، اقتصــادی صنعــت رابطــۀ مســتقیمی ب تحــّوالت اجتماع
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دروس اختصاصــی دورۀ دانشــیابی: آنالیــز بردارهــا، هواشناســی، هندســۀ تحلیلــی، محاســبات رقومــی و گرافیــک 
ترمودينامیــک، هواشناســی دينامیــک، هواشناســی فیزيکــی، هواشناســی ســینوپتیک، اََدوات و روش هــا، اقلیم شناســی 

هیدرولــوژی، آتســمفرها و اقیانوس هاوهیدرودينامیــک
ــوری: الــف( دروس مهــاد: هواشناســی دينامیــک، هواشناســی فیزيکــی، آلودگــی  ــی دورۀ دانش دروس اختصاص
ــی  ــی راداری، هواشناس ــوردی، هواشناس ــی هوان ــاد: هواشناس ــنجی  ب( دروس که ــاری و هواس ــی آم ــوا، هوا شناس ه

ــوژی  ــا، میکــرو کلیماتول ــه کمــک ماهواره ه ــک زمیــن، آلودگــی هــوا، هواشناســی ب ــاری، فیزي آم
ســۀ هواشناســی و علــوم َجــّو« وابســته بــه ســازمان هواشناســی  ايــن رشــته و گرايــش در هــر ســه ســطح در »مؤِسّ
ســۀ ژئوفیزيــک دانشــگاه تهــران تدريــس می شــده اســت. کشــور و تنهــا در دورۀ دانشــوری )فوق  لیســانس( در مؤِسّ

اََدواِت هواشناسی
 در ايــن رشــته شــیوۀ پیش بینــی اوضــاع جــّوی بــه کمــک ابــزار و ادوات پیشــرفتۀ هواشناســی آمــوزش داده می شــده 

اســت. آشــنايی بــه ســاز و کار و شــیوۀ کارکــرد ابــزار هواشناســی بــرای دانشــجويان ايــن رشــته ضــروری بوده اســت.

ــتگاه ها،  ــبکۀ ايس ــی ش ــا و ديده بان ــی، روش ه ــی عموم ــبهری: ادوات هواشناس ــی دورۀ دانش دروس اختصاص
ــی و ... ــطح فوقان ــن و س ــطح زمی ــردن س ــره ک ــرات و کالیب ــک، تعمی ــو مکانی ــرات و ادوات، رادي مخاب

ــی،  ــاال، هواشناس ــِوّ ب ــرات، رادار، ادوات َج ــک و مخاب ــتگاه های الکترونی ــیابی: دس ــی دورۀ دانش دروس اختصاص
ــرفته و ... ــک پیش ــودکار، الکترونی ــتگاه های خ ــنجی، ايس هواس

را آموزش فّنی و مهندسی می داده است.

)طايی پور و ديگران، 1355(

2.1.2.4. آمار آموزِش عالی

جدول 9 ،آمار آموزِش عالی آموزشگاه عالی اختصاصی هواشناسی و علوم َجّو

سال تحصیلیردیف
شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

11341----1616
21342----1616
31343---151631
41345108292---
51346---31316
61347-2020-1919
71352-1515---
8135455156211---

ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، 1355( و )طايــی پــور و ديگــران، 1355( و )دفتــر طرح هــا   )مؤِسّ
و بررســی ها، 1352: 116(



3.1.2.4. کتاب نامه
• ------. آمــار آمــوزِش عالــی ایــران، از ســال 1318 تــا 	

ــزی  ــات و برنامه ري ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ 1355 ش. ته
علمــی و آموزشــی، وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی، مهــر 

1355 ش.
• ســات آمــوزِش عالــی و 	 ------. دانشــگاه ها و مؤِسّ

ــر  ــران: دفت ــال 1351 ش. ته ــی س ــته های تحصیل رش
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد 1352 ش.

• شــرایط 	 تحصیلــی،  رشــته های  ------.راهنمــای 
ــگاه ها و  ــجو در دانش ــاب دانش ــوۀ انتخ ــی و نح اختصاص
ــران: ســازمان ســنجِش  ــی. ته ــوزِش عال ــات آم س مؤِسّ

ــر 1354 ش. ــور، تی ــوزش کش آم

• جــوان، خســرو. و داوری، احمــد. رشــته های تحصیلــی 	
ــر  ــران ب ــی ای ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــا  ــال 1301 ت ــط از س ــع ذیرب ــات مراج ب ــاس مصوَّ اس
ــگ  ــی وزارت فرهن ــت آموزش ــران: معاون 1358 ش. ته

و آمــوزِش عالــی، 1362 ش.

• ــی در 	 ــوزِش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل ــی پ طاي
ــی  ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ ــران: دانش ای
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــاب اّول(. ته ــور ) کت کش

آمــوزِش کشــور، 1355 ش.

• ــی در 	 ــوزِش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل ــی پ طاي
ایــران: شناســایی رشــته های آمــوزِش عالــی 
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــاب دّوم(. ته ــور ) کت کش

آمــوزِش کشــور، آذر 1356 ش.

2.2.4. مدرســۀ عالی نقشه برداری
1.2.2.4. پیشینه

ــد  ــه در قواع ــی« ک ــم تپگراف ــباع عل ــی« و »اش ــل نقشه ِکش ــم و عم ــج عل ــه: »تروي ــت ک ــت آن اس واقعّی
ــت. ــده اس ــدار ش ــری پدي ــت، در دورۀ ناص ــات اس ــۀ والي ــتن نقش برداش

)اعتمادالّســلطنه، به کوشــش ايرج افشــار، 1374: 13 و 128(
ــوده اســت. در 1333  ــه وزارت جنــگ ب ــی وابســته ب ســات آمــوزش عال ــی نقشــه برداری از مؤِسّ مدرســۀ عال

ــت داشــته اســت. ــز فّعالّی ــا 1337 ش. نی ــذاری شــده و ت ش. پايه گ
ــا اساســنامۀ تــازه ای کار و آمــوزش خــود را از ســرگرفته اســت  ــاره از 1344 ش. ب ايــن مدرســۀ عالــی، دوب

و دارای دوره هــای تخّصصــی:
مهندس نقشه برداری

ــاختمان  ــی راه و س ــک، مهندس ــی، فیزي ــته های رياض ــانس در رش ــتن لیس ــل در آن داش ــرط تحصی ــه ش ک
ــوده  ــژۀ پســران ب ــی وي ــن رشــتۀ تحصیل ــوده اســت. اي ــت در مســابقۀ ورودی ب ــن موفقّی ــدن، هم چنی ــا مع ي
ــا تحصیــات  ــه مــاه از هــر ســال ب ــوده کــه نُ ت تحصیــل در ايــن دوره دو ســال تعريــف شــده ب اســت. مــِدّ
ــه برداری  ــی نقش ــات عمل ــغول تمرين ــی مش ــای صحراي ــجويان در اردوه ــز دانش ــر نی ــاه ديگ ــری و دو م نظ

ــه می شــده اســت.  ــط 30 ســاعت در هفتــه ارائ ــه طــور متوِسّ ــد. درس هــا، در هــر هفتــه ب بوده ان

دورۀ مقّدماتی نقشه برداری 
دانشــجويان ايــن دورۀ تحصیلــی، از میــان پســران دارای ديپلــم رشــتۀ رياضــی بــا مســابقۀ ورودی انتخاب می شــده اند. 
ــی )تکنیســین(  ــوده اســت. دانش آموختــگان ايــن دوره،گواهینامــۀ کاردان ت تحصیــل ايــن دوره نیــز دو ســال ب مــِدّ

ــد. ــت می کرده ان ــطه اســت، درياف ــه ارزش آن فوق متوِسّ ــک نقشــه برداری ک درجــه ي

دورۀ تکمیلی نقشه برداری
ــا  ــرده باشــند ب ــوزی ک ــه 5 ســال کارآم ــی ک ــگان دورۀ مقّدمات ــن دانش آموخت ــن دوره از بی  دانشــجويان اي
ــوده  ــال ب ــش دو س ــد دورۀ پی ــز مانن ــن دوره نی ــل اي ت تحصی ــِدّ ــده اند. م ــاب می ش ــابقه ورودی انتخ مس
ــد. ــه برداری می گرفته ان ــی نقش ــتۀ مهندس ــانس در رش ــنامۀ لیس ــن دوره، دانش ــگان اي ــت. دانش آموخت اس
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دورۀ کارتوگرافی 
ت آن دو ســـال بـــوده اســـت. در هـــر ســـال تحصیلـــی نُـــه مـــاه درس و دو مـــاه از تابســـتان را بـــا  مـــِدّ
انجـــام تمرين هـــای کارتوگرافـــی می گذرانیده انـــد. دانشـــجويان ايـــن رشـــته از بیـــن دختـــران و پســـراِن 
ــه  ــده اند. بـ ــاب می شـ ــابقۀ ورودی انتخـ ــا مسـ ــی بـ ــی و رياضـ ــته های طبیعـ ــای در رشـ ــدۀ ديپلم هـ دارنـ
دانش آموختـــگان ايـــن رشـــته مـــدرک کاردانـــی )تکنســـین( درجـــه يـــک کارتوگرافـــی کـــه ارزش آن 

ــد.  ــت، می داده انـ ــوده اسـ ــطه بـ ـ فوق متوِسّ

 )محبوبـــی اردکانی، 1350: 495(

در 1350 ش. مدرســـۀ عالـــی نقشـــه برداری دارای کتابخانـــه ای بـــا 700 جلـــد کتـــاب موجـــودی و 11 
ـــت. ـــده اس ـــزارش ش ـــده، گ ـــر ش ـــاب منتش ـــد کت جل

)همان(

ســـۀ عالـــی نقشـــه برداری کتابخانـــه ای بـــا 4216 جلـــد کتـــاب، 28 جلـــد انتشـــارات  در 1351 ش. موِسّ
ــیار، 3  ــتاد، 2 دانشـ ــو )2 اسـ ــر عضـ ــا 27 نفـ ــی بـ ــأت علمـ ــای هیـ ــگاه، اعضـ ــاب آزمايشـ ــی، 2 بـ علمـ
ــای  ــاحت زيربنـ ــع و مسـ ــن آن 1000 مترمربّـ ــعت زمیـ ــت. وسـ ــته اسـ ــدِرّس( داشـ ــتاديار و 20 ُمـ اسـ
ــع بـــوده اســـت. شـــهريّه دريافتـــی؛ فقـــط بـــرای دورۀ لیســـانس  ســـاختمان آموزشـــی آن 372 مترمربّـ

40/000 ريـــال بـــوده اســـت.

)دفتر طرح ها و بررســـی ها، 1352(

ســـه رشـــد و پیشـــرفت مناســـب کمـــّی و کیفـــی داشـــته اســـت، بـــه گونـــه ای کـــه  در 1353 ش. ايـــن مؤِسّ
وســـعت زمیـــن آن 30/000 متر مربّـــع، مســـاحت زيربنـــای ســـاختمان آموزشـــی آن 2212 متر مربّـــع و شـــمار 
ـــش  ـــر افزاي ـــه 42 نف ـــی ب ـــأت علم ـــای هی ـــن اعض ـــت. هم چنی ـــده اس ـــر ش ـــش از دو براب ـــز  بی ـــجويان آن نی دانش

يافتـــه اســـت کـــه از ايـــن شـــمار 20 نفـــر تمـــام وقـــت و 22 نفـــر نیمـــه وقـــت بوده انـــد.

)طايـــی پور و ديگران، 1355(

ـــه  ـــی ک ـــا جاي ـــت ت ـــوده اس ـــمگیر ب ـــز چش ـــی نی ـــی و پژوهش ـــور آموزش ـــت ام ـــدگاه کیفّی ـــد از دي ـــن رش اي
هـــر ســـاله شـــماری از دانشـــجويان کشـــورهای آســـیايی و خاورمیانـــه بـــرای ادامـــۀ تحصیـــل و احـــراز 

ــد. ــه می کرده انـ ــۀ عالـــی مراجعـ سـ ــه ايـــن مؤِسّ تخّصـــص بـ

)سازمان ســـنجِش آموزِش کشور، 1354(

ـــی  ـــان دادن و بازنماي ـــش در نش ـــش خوي ـــزارش پژوه ـــۀ گ ـــز در ارائ ـــی در 1353 ش. نی ـــر بیهق ـــی اکب عل
ــۀ  ــاب، 46 مقالـ ــد کتـ ــه برداری« 18 جلـ ــی نقشـ ــۀ عالـ سـ ــه »مؤِسّ ــت کـ ــی آورده اسـ ــد کیفـ ــن رشـ ايـ
ـــزارش،  ـــن گ ـــۀ همی ـــر پاي ـــت. ب ـــرده اس ـــر ک ـــی را منتش ـــزوۀ آموزش ـــی و 49 ج ـــۀ خارج ـــی، 11 مقال داخل
ـــی  ـــور آموزش ـــاعت ام ـــی و 7/5 س ـــور پژوهش ـــاعت ام ـــه، 7 س ـــاعت در هفت ـــای 40 س ـــر مبن ـــت ب ـــرف وق ص

ـــت. ـــده اس ـــه ش گفت

)1353 )بیهقی، 

ســـۀ عالـــی نقشـــه برداری، تغییـــر نـــام داده و بـــا عنـــوان »دانشـــکدۀ نقشـــه برداری«  در 1355 ش. مؤِسّ
ـــر از  ـــود 35 نف ـــون ورودی خ ـــکده در آزم ـــن دانش ـــود. اي ـــذار می ش ـــور واگ ـــی کش ـــازمان جغرافیاي ـــه س ب

ـــت. ـــرده اس ـــش ک ـــی گزين ـــتۀ رياض رش



ضوابط گزینش:  
• داوطلبان بايد متولِّد ســـال 1329 ش. يا بعد از آن باشـــند.	

• منحصـــراً داوطلبان مرد پذيرفته می شـــوند.	

• ــان را در 	 ــن زبـ ــد همیـ ــان بايـ ــت و داوطلبـ ــی اسـ ــان انگلیسـ ــل، زبـ ــی دوران تحصیـ ــان خارجـ زبـ
ــند. ــان داده باشـ ــی امتحـ ــِش همگانـ آزمايـ

شرایط اختصاصی:
• مـــّدت تحصیـــل دو ســـال اســـت و دانشـــجويان بايـــد در تابســـتان هـــر ســـال کارآمـــوزی عملیـــات 	

صحرايـــی را در خـــارج از تهـــران انجـــام دهنـــد.

• ســـات ديگـــر مشـــغول بـــه کار يـــا 	 ســـاعات درس صبـــح و عصـــر اســـت و دانشـــجويان نبايـــد در مؤِسّ
تحصیـــل باشـــند.

• بـــه دانشـــجويان ماهانـــه هفت هزار ريال کمـــک هزينۀ تحصیلی پرداخت خواهد شـــد.	

• هیچگونـــه تعّهدی از لحاظ تأمین مســـکن برای دانشـــجويان نمی شـــود.	

• رات 	 ــرَّ ــه پـــس از فراغـــت از تحصیـــل طبـــق مقـ ــپارند کـ ــر بسـ ــد معتبـ ــد تعّهـ ــدگان بايـ پذيرفته شـ
ـــال در  ـــل 5 س اق ـــد و حِدّ ـــور درآين ـــاک کش ـــناد و ام ـــت اس ـــازمان ثب ـــتخدام س ـــه اس ـــت، ب ـــاری وق ج

نقاطـــی کـــه ايـــن ســـازمان تعییـــن خواهـــد کـــرد، خدمـــت کننـــد.

• بـــه دانش آموختـــگان گواهینامـــۀ دانشـــبهری )فـــوق ديپلـــم( درجـــه يـــک نقشـــه برداری داده 	
خواهـــد شـــد.

)سازمان ســـنجِش آموزِش کشور، 1355(

ــای  ــه برداری در پايه هـ ــکدۀ نقشـ ــی، دانشـ ــوزِش عالـ ــترش آمـ ــورای گسـ ــب شـ ــا تصويـ از 1357 ش. بـ
ــی  ــی دورۀ آموزشـ ــه برداری و کارتوگرافـ ــته های نقشـ ــانس در رشـ ــوق  لیسـ ــانس و فـ ــم، لیسـ ــوق ديپلـ فـ

ـــت. ـــرده اس ـــزار ک برگ

)جوان و داوری، 1362(

روشــنگری در محتوای رشتۀ کارتوگرافی 
بـــرای تهّیـــۀ نقشـــه در آغـــاز بايـــد عکس هـــای هوايـــی يـــا زمینـــی را ترســـیم نمـــود. هـــر ِســـری از 
عوارضـــی کـــه در موقـــع چـــاپ دارای رنـــگ معینـــی هســـتند بايـــد روی ورقه هـــای جداگانـــه ترســـیم 
ــای  ــا پیش نويس هـ ــاس بـ ــم قیـ ــاً هـ ــوند، عمومـ ــه می شـ ــب تهّیـ ــن ترتیـ ــه بديـ ــه هايی کـ ــوند. نقشـ شـ
ــوان  ــی می تـ ــا فتوگرافـ ــی يـ ــات زمینـ ــدون عملّیـ ــه ها، بـ ــن نقشـ ــیلۀ ايـ ــه وسـ ــتند. بـ ــی هسـ فتوگرافـ
نقشـــه هايی بـــه مقیاس هـــای کوچکتـــر تهّیـــه نمـــود کـــه دارای همـــۀ مشـــتقات نقشـــه و مبنـــا خواهنـــد 
بـــود. ايـــن نـــوع عملّیـــات در رشـــتۀ کارتوگرافـــی در ســـطح دانشـــبهری آمـــوزش داده می شـــده اســـت.

 دروس تشـــکیل دهندۀ ايـــن رشـــته عبارتنـــد از: کارتوگرافـــی، چـــاپ نقشـــه برداری، فتوگرامتـــری، 
ژئـــودزی، رياضیـــات، رســـم فّنـــی، جغرافیـــای رياضـــی، هیـــأت و نجـــوم.
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2.2.2.4. روشنگری در محتوای نقشه برداری
ــت. در  ــوده اس ــه برداری ب ــِف نقش ــور مختل ــین های کاردان و آگاه در ام ــرورش تکنس ــن دوره، پ ــدف اي ه
ــه ای  ــه گون ــت، ب ــده اس ــه می ش ــه برداری ارائ ــف نقش ــای مختل ــی در زمینه ه ــات کاف ــته اّطاع ــن رش اي
ــه برداری  ــری و نقش ــودزی، فتوگرامت ــون ژئ ــات گوناگ ــردن عملّی ــردی ک ــرای کارب ــته ب ــی بايس ــه آمادگ ک

ــده باشــد. ــد آم پدي

رســم  کارتوگرافــی،  نجــوم،  ژئــودزی،  نقشــه برداری،  از:  عبارتنــد  رشــته  ايــن  تشــکیل دهندۀ  دروس 
ــه برداری،  ــات نقش ــاری، عملّی ــم معم ــرح و رس ــی، ط ــه برداری، عّکاس ــتگاه های نقش ــازی، دس ــی، راهس فّن

ــوزی و ... کارآم

دوره های تحصیلی آن در مدرســۀ عالی فّنی و دانشــکدۀ نقشــه برداری تعريف شــده اســت.

)طايی پور و ديگران، 1355(

ــران،  ــگاه ته ــی دانش ــکدۀ فّن ــه برداری در دانش ــی نقش ــتۀ مهندس ــه رش ــت ک ــن اس ــه اي ــايان توّج ــۀ ش نکت
ــار در 1367 ش. ايجــاد شــده اســت. ــرای نخســتین ب ب

)فراستخواه، 1393: 30(

ايــن مطلــب نشــانگر آن اســت کــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّديــِن طوســی )مدرســۀ عالــی 
ــه برداری  ــی نقش ــتۀ مهندس ــش( در رش ــه برداری 23 پی ــکدۀ نقش ــش و دانش ــال پی ــه برداری در 34 س نقش

ــت.  ــوده اس ــگام ب ــور پیش در کش

3.2.2.4. اساسنامۀ مدرسۀ عالی نقشه برداری
ــگاه ها،  ــزی دانش ــورای مرک ــۀ ش ــن جلس ــتاد و هفتمی ب هش ــوَّ ــه برداری، مص ــی نقش ــۀ عال ــنامۀ مدرس اساس
مــوّرخ 1344/4/19 ش. از تاريــخ تصويــب ايــن اساســنامه، مدرســه ای بــه نــام مدرســۀ عالــی نقشــه برداری 

ــود. ــیس می ش ــور تأس ــه برداری کش ــازماِن نقش ــه س ــته ب وابس

1: شرایط ورود به مدرســۀ عالی نقشه برداری: ماّدۀ 
بنــد الــف: دارا بــودن برگ معافّیــت از خدمت نظام يا ورقۀ خاتمۀ خدمت ســربازی

ــتان وزارت  ــا بیمارس ــگ و ي ــمی وزارت فرهن ــک رس ــی پزش ــه گواه ــزاج ب ــامت م ــتن س ــد ب: داش بن
ــاد  اقتص

بنــد ج: دارا بــودن دانشــنامۀ مهندســی از دانشــکدۀ فّنــی رشــته )راه و ســاختمان يــا معــدن( و معــادل 
ــوم. آن از دانشــکدۀ صنعتــی،  لیســانس رياضــی و فیزيــک از دانشــکدۀ عل

بنــد د: موّفقّیت در مســابقه ورودی.

تحصیلی: مقّررات   :2 ماّدۀ 
ت تحصیل در مدرســۀ عالی نقشــه برداری دو ســال )نظــری و عملی( خواهد بود. بنــد الف: مدَّ

ت تحصیــل هفتــه ای  ــب از )دو نیمســال( اســت و مــِدّ ت تعلیمــات در هــر ســال 9 مــاه مرکَّ بنــد ب: مــدَّ
30 ســاعت خواهــد بــود.

	 ــای ــا گروه ه ــازمان و ي ــِلّ س ــاه در مح ت دو م ــِدّ ــه م ــجويان ب ــال دانش ــر س ــتان ه ــره: در تابس تبص



نقشــه برداری بــه کارآمــوزی عملــی خواهنــد پرداخــت.

بند ج: ســال تحصیلی مدرســۀ عالی نقشــه برداری از اول مهر تا آخر خرداد ســال بعد اســت.

ــزی دانشــگاه ها  ــورای مرک ب ش ــۀ مصــوَّ ــِق برنام ــد درســی طب ــه از 40 واح ــه دانشــجويانی ک ــد د: ب بن
موّفقّیــت حاصــل کننــد گواهینامــۀ معــادل فــوق لیســانس فّنــی در رشــتۀ نقشــه برداری اعطــاء 

ــد. ــد ش خواه

مــاّدۀ 3: امتحانــات نهايی دانشــجويان تحــت نظر نمايندۀ وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شــد.

ــزی  ــورای مرک ــب ش ــه تصوي ــد ب ــه برداری باي ــی نقش ــۀ عال ــن مدرس ــس معلِّمی ــت تدري ــاّدۀ 4: صاحّی م
ــد. ــگاه برس دانش

ــد  ــال خواه ــه س ــر س اکث ــال و حِدّ ــه برداری دو س ــی نقش ــۀ عال ــل در مدرس ت تحصی ــِدّ ــل م اق ــاّدۀ 5: حِدّ م
بــود.

ــزی  ــورای مرک ــۀ ش ــن جلس ــتاد و هفتمی ــد در هش ــره و 8 بن ــک تبص ــاّده و ي ــامل 5 م ــنامه ش ــن اساس اي
ــت. ــح اس ــیده، صحی ــب رس ــه تصوي ــوّرخ 1344/4/19 ش.  ب ــگاه ها م دانش

)وزارت فرهنــگ و آموزِش عالی، 1361: 252(

ــۀ تکمیلی نقشه برداری 4.2.2.4. اساسنامۀ مدرس
ــازمان  ــه س ــته ب ــه برداری وابس ــی نقش ــۀ تکمیل ــام مدرس ــه ن ــه ای ب ــنامه، مدرس ــب اساس ــخ تصوي از تاري

می شــود. تأســیس  نقشــه برداری 

مــاّدۀ 1: شــرايط ورود: کســانی کــه ارزش تحصیلــی آنهــا در رشــتۀ نقشــه برداری از طــرف يکــی از مراجــع 
ــته  ــن رش ــابقه کار در اي ــال س ــل 5 س اق ــده و حِدّ ــناخته ش ــم ش ــوق ديپل ــور ف ــی کش ــت دار فرهنگ صاحّی
ــد در  ــات ورودی می توانن ــق در امتحان ــس از توفی ــند، پ ــته باش ــه برداری داش ــازمان نقش ــق س ــه تصدي را ب

ــام کننــد. ايــن مدرســه ثبــت ن

ماّدۀ 2: شــرايط تحصیلی:

بنــد الف: مّدت تحصیل در مدرســۀ تکمیلی نقشــه برداری دو ســال )نظــری و عملی( خواهد بود.

ــتغال  ــری اش ــه کار ديگ ــاً ب ــر مطلق ــد از ظه ــی 6 بع ــح ال ــاعت 8 صب ــد از س ــجويان باي ــد ب: دانش بن
ــند. ــته باش نداش

ــرداد  ــر خ ــا آخ ــال ت ــر س ــاه ه ــر م ــه برداری از اّول مه ــی نقش ــۀ تکمیل ــی مدرس ــال تحصیل ــد ج: س بن
مــاه ســال بعــد اســت.

	.تبصره: در تابســتان هر ســال دانشــجويان به مّدت دو ماه کارهای عملی خواهند داشــت

مــاّدۀ 3: امتحانــات نهايی دانشــجويان تحــت نظر نمايندۀ وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شــد.

ــزی  ــورای مرک ــب ش ــه تصوي ــد ب ــه برداری باي ــی نقش ــۀ تکمیل ــن مدرس ــس معلِّمی ــت تدري ــاّدۀ 4: صاحّی م
دانشــگاه ها برســد.

اکثر 3 ســال خواهد بود. اقل مّدت تحصیل در مدرســۀ مزبور دو ســال و حِدّ ماّدۀ 5: حِدّ
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ب شــورای مرکــزی دانشــگاه ها و آيین نامــۀ  ــات طبــق برنامــۀ مصــوَّ ــه دانشــجويانی کــه در امتحان مــاّدۀ 6: ب
امتحانــات مربوطــه توفیــق حاصــل نماينــد، گواهینامــۀ معــادل لیســانس فّنــی در رشــتۀ مهندســی 

ــد. ــد ش ــاء خواه ــه برداری اعط نقش

ايــن اساســنامه مشــتمل بــر 6 مــاّده و يــک تبصــره، در يــک صــد و چهاردهمیــن جلســۀ مــورخ 1345/3/29 
ش. شــورای مرکــزی دانشــگاه ها بــه تصويــب رســیده، صحیــح اســت.

دبیرکّل شورای مرکزی دانشگاه ها، دکتر بديعی

5.2.2.4. اساسنامۀ آموزشگاه کارتوگرافی سازماِن نقشه برداری
ماّدۀ 1: شــرايط ورود به آموزشگاه:

بند الــف: تابعّیت ايران

بنــد ب: دارا بــودن بــرگ معافّیت از خدمات نظــام وظیفه و يا ورقۀ خاتمۀ خدمت ســربازی

بند ج: داشــتن ســامت مزاج به گواهی بیمارســتان وزارت اقتصاد

بنــد د: دارندگان ديپلم ششــم رياضــی و طبیعی

بنــد ه: موّفقّیت در مســابقۀ ورودی

مــاّدۀ 2: دورۀ تحصیلــی آموزشــگاه کارتوگرافــی دو ســال اســت )نظــری و عملــی( و مــّدت تحصیــل 
ــود. ــد ب ــاعت خواه ــه ای 3 س هفت

ماّدۀ 3: ســال تحصیلی آموزشــگاه از اّول مهر هر ســال تا آخر خرداد ســال بعد اســت.

ــین  ــم( تکنس ــوق ديپل ــی )ف ــالۀ عال ــات دورۀ دو س ــت در امتحان ــس از موفقّی ــی پ ــاّدۀ 4: ارزش تحصیل م
ــود. ــد ب ــی خواه ــته کارتوگراف ــک در رش ــۀ ي درج

ــات نهايــی آموزشــگاه تحــت نظــر نماينــدۀ وزارت آمــوزش و پــرورش انجــام خواهــد يافــت  مــاّدۀ 5: امتحان
و صــورت جلســات امتحانــات بــه امضــای نماينــدۀ وزارت آمــوزش و پــرورش خواهــد رســید.

ــی  ــم عال ــه دانشــجويان فارغ الّتحصیــل، ديپل ــرورش ب ــۀ وزارت آمــوزش و پ ــاّدۀ 6: اداره کّل تعلیمــات عالّی م
ــوزش و  ــر آم ــای وزي ــه امض ــگاه ب ــان آموزش ــۀ فارغ الّتحصی ــرد. گواهینام ــد ک ــاء خواه ــی اعط کارتوگراف

ــید. ــد رس ــور خواه ــه برداری کش ــازماِن نقش ــس س ــه و رئی ــات عالّی ــرکّل اداره کّل تعلیم ــا مدي ــرورش ي پ

مــاّدۀ 7: معلِّمــان از بین مهندســین يا متخّصصین واجد شــرايط انتخاب خواهند شــد.

8: کارمنــدان لیسانســیه و يــا ديپلــم )ديپلــم کامــل رشــتۀ رياضــی و يــا طبیعــی( ســازمان  مــاّدۀ 
اقــل 5 ســال ســابقۀ کار کارتوگرافــی داشــته باشــند، بــدون گذرانــدن مســابقۀ  نقشــه برداری کــه حِدّ

ورودی در ســال اّول آموزشــگاه پذيرفتــه خواهنــد شــد.

ــاّده و 5 بنــد در هشــتاد و هفتمیــن جلســۀ شــورای مرکــزی دانشــگاه ها مــوّرخ  ــن اساســنامه شــامل 8 م اي
1344/4/19 ش. بــه تصويــب رســیده، صحیــح اســت.

دبیرکّل شــورای مرکزی دانشــگاه ها، دکتر جال کســائی

)دفتر امور شــوراها، بی تا(



6.2.2.4. آمار آموزِش عالی
جدول 10 ، آمار آموزِش عالی مدرسۀ عالی / دانشکدۀ نقشه برداری

سال تحصیلیردیف
شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

113444080120---
2134541172-38991
31346621321927476
4134711851861103104
5134818108126-6464
6134927128155173956
713501012413497584
8135113105118-3131
9135212130142123446
1013531219821017879
11135410222232---

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( و )طايی پور و ديگران، 1355( و )صدری افشار،  )مؤِسّ
156:1350( و )دفتر طرح ها و بررسی ها، 1352(

7.2.2.4. نامدار ماندگار
َعبُدالّرزاِق بغایری. )زاده: 14 ارديبهشت 1248 ش. اصفهان؛ درگذشت: 19 ارديبهشت 1332 ش.(

ـــد  ـــان بودن ـــی خراس ـــش از اهال ـــت. پدران ـــران اس ـــا در اي ـــم جغرافی ـــه برداری و عل ـــِنّ نقش ـــر ف ـــگامان معاص او از پیش
و نََســـب آنهـــا بـــه حبیب ابنِ َمظاهـــر می رســـید. نوجوانـــی را در تهـــران ســـپری کـــرد و در آبـــان 1265 ش. / 
ـــی و  ـــوزِش رياض ـــه آم ـــه ب ـــار نجمُ الّدول ـــرزا عبدالغّف ـــزد می ـــد و ن ـــون وارد ش ـــۀ داُرالُفن ـــه مدرس ـــر 1304 ق. ب صف
ـــای  ـــی در اندازه ه ـــای جغرافیاي ـــت، ُکره ه ـــی داش ـــی و صنعت ـــای علم ـــه در کاره ـــی ک ـــا ذوق ـــت و ب ـــی پرداخ مهندس
ـــه  ـــبت ب ـــن مناس ـــه همی ـــرد. ب ـــم ک ـــاه تقدي ـــن ش ـــه ناصُرالّدي ـــا را در 1271 ش. ب ـــی از آنه ـــاخت و يک ـــف س مختل
ـــفارش هايی در  ـــری، س ـــرد. بغاي ـــت ک ـــام را درياف ـــۀ نظ ـــس در مدرس ـــم تدري ـــرتیپی و حک ـــب س ـــاه، منص ـــان ش فرم
ـــیم  ـــق و ترس ـــه تحقی ـــود را ب ـــات خ ـــی از اوق ـــش مهّم ـــرد و بخ ـــول می ک ـــاک قب ـــی و ام ـــه برداری اراض ـــۀ نقش زمین
ـــی،  ـــی، آلمان ـــی، روس ـــه های انگلیس ـــی از نقش ـــۀ انبوه ـــردآوری و مطالع ـــی گ ـــه در پ ـــد ک ـــران گذران ـــه ای از اي نقش
ـــی  ـــات محلّ ـــی فارســـی و اّطاع ـــون تاريخـــی و جغرافیاي ـــا مت ـــام آن ب ـــق اَع ـــن تطبی ـــم چنی ـــی و ه فرانســـوی و ترک
ـــاب  ـــاز انق ـــا آغ ـــد. ب ـــر ش ـــاس 1/1400000 منتش ـــا مقی ـــه در 1277 ش. ب ـــرانجام آن نقش ـــود. س ـــده ب ـــم ش فراه
ـــن  ـــِطّ آه ـــداث خ ـــرح اح ـــه ط ـــدی از جمل ـــی چن ـــادی و صنعت ـــای اقتص ـــی از آن، طرح ه ـــتیاق ناش ـــروطه و اش مش
ـــا  ـــد ت ـــور ش ـــه مأم ـــوی َصنیعُ الّدول ـــری از س ـــن 1286 ش. بغاي ـــل بهم ـــد. در اواي ـــان آم ـــه می ـــران ب ـــز - ته بندرگ
ـــش  ـــا پی ـــی ب ـــد ول ـــام ده ـــه ای را انج ـــی های اولّی ـــات و بررس ـــط، مطالع ـــن خ ـــداث اي ـــارۀ اح ـــی، درب در رأس هیأت

ـــد. ـــام مان ـــرح ناتم ـــن ط ـــر، اي ـــتبداد صغی ـــدن اس آم

ـــوکات  ـــه بل ـــی و در 1288 ش. نقش ـــه ای کلّ ـــا مقّدم ـــی را ب ـــم جغراف ـــول عل ـــی اص ـــاب آموزش او در 1287 ش. کت
ـــوزۀ  ـــه در ح ـــی ک ـــا تحّوالت ـــه برداری، ب ـــی و نقش ـــص او در جغراف ـــرد. تخّص ـــر ک ـــیم و منتش ـــران را ترس ـــراف ته اط

ش.(
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ـــه  ـــی ب ـــای عثمان ـــۀ تجاوزه ـــترش دامن ـــد گس ـــا پیام ـــرد. ب ـــدا ک ـــری پی ـــرد حیاتی ت ـــور روی داد، کارب ـــای کش مرزه
ـــس،  ـــیه، انگلی ـــدۀ روس ـــب از نماين ـــه مرّک ـــد ک ـــکیل ش ـــی تش ـــن الملل ـــیونی بی ـــران، کمیس ـــی اي ـــای غرب بخش ه
ـــری  ـــأت را بغاي ـــن هی ـــی اي ـــش فّن ـــتی بخ ـــود. سرپرس ـــوع ب ـــن موض ـــل اي ـــّل و فص ـــدف ح ـــا ه ـــی، ب ـــران و عثمان اي
ـــهر  ـــدود را از خّرمش ـــد ح ـــت او، کار تحدي ـــت و حماي ـــه هداي ـــرزی ب ـــترک م ـــیون مش ـــت. کمیس ـــده داش ـــه عه ب
آغـــاز کـــرد و طـــِیّ ده مـــاه، نقشـــه برداری و تعییـــن حـــدود بخش هايـــی از ايـــن مســـیر را تـــا کـــوه آرارات، 
منتهی الیـــه مرزهـــای ايـــران و عثمانـــی در امتـــداد مرزهـــای روســـیه، بـــه پايـــان بـــرد. بغايـــری در 1301 ش. 
ـــه بردای  ـــران، در 1303 ش. نقش ـــرق اي ـــمال ش ـــای ش ـــوروی در مرزه ـــران و ش ـــرزی اي ـــات م ـــع اختاف ـــرای رف ب
ـــن  ـــی تعیی ـــور فّن ـــتی ام ـــواره سرپرس ـــران، هم ـــی اي ـــای غرب ـــألۀ مرزه ـــان، و در 1308 ش. مس ـــت مغ ـــدود دش از ح
ـــِیّ مراســـمی  ـــت، ط ـــر حکم ـــی اصغ ـــه پیشـــنهاد عل ـــه ب ـــاه 1327 ش. ک ـــفند م ـــا اس ـــده داشـــت. ت ـــه عه ـــدود را ب ح
ـــه برداری  ـــی و نقش ـــش فّن ـــت بخ ـــام رياس ـــد، در مق ـــر ش ـــش تقدي ـــران از او و خدمات ـــۀ اي ـــور خارج در کاخ وزارت ام
ـــری  ـــت. بغاي ـــده اس ـــاپ ش ـــه« در 1332 ش. چ ـــه القبل ـــاب »معرف ـــری کت ـــدس بغاي ـــت. از مهن ـــرآوازه داش ـــی پ نام
دامـــاد خانـــدان میرزامحّمدحســـین فروغـــی ُذکاءالملـــک بـــود و بـــه همیـــن مناســـبت در آرامـــگاه خانوادگـــی 

ـــت. ـــده اس ـــپاری ش ـــاک س ـــهر ری خ ـــه ش ـــی در ابن بابوي فروغ

)بیات، 1378: 536(

کارهـای  و  آثـار  گمـان،  بـی 
اثرگـذار مهنـدس عبدالـّرزاق 
پايه گذاری  بغايری،زمینه سـاز 
عالـی  مدرسـۀ  سـامان يابی  و 
بـوده  کشـور  نقشـه برداری 
اسـت، چـه آنکـه تنهـا يـک 
او  درگذشـت  از  پـس  سـال 
اين مدرسـۀ عالـی پديد آمده 

اسـت.

َعبُدالّرزاِق بغايری)سمت راست( 



8.2.2.4. کتاب نامه 
• ------. آمــار آمــوزِش عالــی ایران ســال تحصیلــی 1318 	

ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی  ــا 1355 ش. تهــران: مؤِسّ ت
علمــی و آموزشــی، مهــر 1355 ش.

• و 	 عالــی  آمــوزِش  ســات  مؤِسّ و  دانشــگاه ها   .------
رشــته های تحصیلــی ســال 1351 ش. تهــران: دفتــر 
طرح هــا و بررســی ها، وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی، 

خــرداد 1352 ش.

• ــی، 	 ــوزِش عال ــه آم ــان ورود ب ــای داوطلب ------. راهنم
ــازمان  ــران: س ــی 1356 ش. ته ــال تحصیل ــۀ دّوم س نیم

ــان 1355 ش. ــور، آب ــوزش کش ــنجِش آم س

• ســات آمــوزِش عالــی 	 ------. ســیر تحــّول تاریخــی مؤِسّ
در ایــران )اساســنامه های مراکــز آمــوزِش عالــی(. تهــران: 

وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی، مهــر1361 ش.

• ــگاه ها 	 ب دانش ــوَّ ــنامه های مص ــن و اساس ------. قوانی
ــال 1349 ش.  ــا س ــور ت ــی کش ــوزِش عال ــات آم س و مؤِسّ
ــوزِش  ــوم و آم ــوراها، وزارت عل ــور ش ــر ام ــران: دفت ته

ــا. ــی ت ــی، ب عال

• ــا 	 ــار ی ــُر و اآلث ــن خان. المآثِ ــلطنه، محّمدَحس اعتمادالّس
چهــل ســال تاریــخ ایــران در دورۀ پادشــاهی ناصُرالّدیــن 
شــاه، بــه کوشــش ايــرج افشــار. چ 2. تهــران: انتشــارات 

ــاطیر، 1374 ش. اس

• ــۀ »بغایــری« در دانشــنامۀ جهــان اســالم. 	 بیــات، کاوه. مقال
المعــارف اســامی، 1378 ش. چ 3. ج 2. تهــران: بنیــاد دایرهݑ

• ــای 	 ــورد اعض ــاری در م ــی آم ــر. بررس ــی اکب ــی، عل بیهق
ــات  س ــگاه ها و مؤِسّ ــی دانش ــی و پژوهش ــأت آموزش هی
ــات و  ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ــران. ته ــی ای ــوزِش عال آم

برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، آبــان 1353 ش.

• ــی 	 ــته های تحصیل ــد. رش ــرو و داوری، احم ــوان، خس ج
ســات آمــوزِش عالــی ایــران بــر  دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــا ســال  ــط از ســال 1301 ت ــات مراجــع ذیرب ب اســاس مصوَّ
ــگ و  ــی وزارت فرهن ــت آموزش ــران: معاون 1358 ش. ته

ــی، 1362 ش. ــوزِش عال آم

• صــدری افشــار، غامحســین. سرگذشــت ســازمان ها 	
ــران: وزارت  ــران. ته ــی در ای ــی و آموزش ــای علم و نهاده

ــی، 1350 ش. ــوزِش عال ــوم و آم عل

• ــران: 	 ــی در ای ــوزِش عال ــور، علــی و ديگــران. آم طايــی پ
ــاب  ــور )کت ــی کش ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
اّول(. تهــران: ســازمان ســنجِش آمــوزش کشــور، 1355 

ش.

• ــران: 	 ــی در ای ــوزِش عال ــور، علــی و ديگــران. آم طايــی پ
ــاب  ــور )کت ــی کش ــوزِش عال ــته های آم ــایی رش شناس
ــور، آذر  ــوزش کش ــنجِش آم ــازمان س ــران: س دّوم(. ته

ش.  1356

• ــکدۀ 	 ــالۀ دانش ــتاد س ــخ هش ــود. تاری ــتخواه، مقص فراس
ــی، 1393 ش.  ــر ن ــران: نش ــران. ته ــگاه ته ــی دانش فّن

• ــگاه 	 ــّول دانش ــخ تح ــین. تاری ــی، حس ــی اردکان محبوب
ــر  ــران در عص ــی ای ــی آموزش ــات عال س ــران و مؤِسّ ته
خجســتۀ پهلــوی. تهــران: دانشــگاه تهــران، 1350 ش.
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3.2.4. ُمجتمِع آموزشی وزارت راه

1.3.2.4. پیشینه
ــات در امــر توســعۀ بنــادر و برقــی کــردن راه آهن هــای کشــور و ايجــاد  ــه گســترش فوق العــادۀ حجــم عملّی نظــر ب
شــبکۀ گســترده و جديــد راه و لــزوم تجهیــز نیــروی انســانی متخّصــص، بــه منظــور افزايــش بــازدۀ ســرمايه گذاری 
ســات آموزشــی وزارت راه و  ــور مؤِسّ ــی و انســانی و ادارۀ ام ــع فّن ــن اســتفاده هرچــه بیشــتر از مناب ــا و هــم چنی ه
ــوزِش  ــب شــورای گســترش آم ــا تصوي ــری« ب ــری و ســازمان های وابســته، »مجتمــِع آموزشــی وزارت راه و تراب تراب

ــذاری شــده اســت. ــی در 1350 ش. پايه گ ــوزِش عال ــوم و آم ــی وزارت عل عال

اين مجتمع دربردارندۀ واحدهای زير بوده است:

• سۀ عالی تکنیکوم نفیسی	 مؤِسّ

• آموزشگاه عالی اختصاصی راه آهن	

• آموزشگاه عالی فّنی راه	

مجتمع به صورت هیأت اُمنايی اداره می شده و رئیس هیأت اُمنا نیز وزير راه و ترابری بوده است.

2.3.2.4. آموزشگاه اختصاصی راه آهن
در 1319 ش. اساســنامۀ هنرســتان فّنــی راه آهــن در شــورای عالــی فرهنــگ بــه تصويــب رســید. ايــن هنرســتان در 

ســطح متوّســطه فّعالّیــت داشــته و کادر فّنــی متخّصــص در مشــاغل مختلــف راه آهــن را تربیــت می کــرده اســت.

ــه منظــور  ــی اقداماتــی ب ــه تربیــت کادر فّن ــه توســعۀ شــبکۀ راه آهــن و احســاس نیــاز ب ــا توّجــه ب  در 1339 ش. ب
ــم  ــس از تنظی ــت و پ ــده اس ــام ش ــران انج ــی اي ــن دولت ــط راه آه ــن، توّس ــی راه آه ــگاه اختصاص ــیس آموزش تأس
ــه کار کــرده اســت. ايــن آموزشــگاه از  ــی، ايــن آموزشــگاه آغــاز ب اساســنامه و موافقــت وزارت علــوم و آمــوزِش عال
1352 ش. بنــا بــه مقتضیــات اداری از پذيــرش دانشــجو خــودداری کــرد، ولــی از بهمــن 1354 ش. بــا پذيــرش 50 

ــارۀ خــود را آغــاز نمــوده اســت. ــی تکنیکــوم نفیســی، فّعالّیــت دوب ســۀ عال نفــر دانشــجو کــه از مؤِسّ

)طايی پور و ديگران، 1355(

آموزشــگاه عالــی اختصاصــی راه آهــن، در رشــته های خــّط و اَبنیــه، ديــزل، بهره بــرداری، بــرق و تأسیســات دوره هــای 
فــوق ديپلــم ارائــه می کــرده اســت.

)دفتر طرح ها و بررسی ها، 1351(

در 1355 ش. آموزشگاه عالی اختصاصی راه آهن در رشته های تحصیلی:

َجریه
ــا کــه وســايل ِکشــش قطارهــا يعنــی لکوموتیوهــا و واگن هــای  رشــته ای اســت عمومــی در تمــام راه آهن هــای دنی

ــد. ــرداری می نماي ــل و بهره ب ــادۀ تحوي ــر نمــوده و آم ــزوم تعمی ــع ل ــه و در مواق ــف راه آهــن را تهّی مختل

درس هــای تشــکیل دهنــدۀ ايــن رشــته عبارتنــد از: مکانیــک صنعتــی، وســائل کشــش قطارهــا، شناســايی ترمزهــا 
و مــوارد اســتعمال آنهــا، ابزارشناســی و ماشــین افــزار، شناســايی واگــن، بــرآورد فشــار و نیــروی خــط، تلمبه هــا و 

کمپرســورها و ...



خّط و اَبنیه
ايــن رشــته عبــارت اســت از آمــاده نمــودن راه هــای آهــن از نظــر زيرســازی و روســازی تراورس هــا و کلّیــۀ وســايل 
ــری  ــتگاه ها و اندازه گی ــودن ايس ــاده نم ــناخت راه، آم ــن ش ــت، هم چنی ــن الزم اس ــار و راه آه ــرای قط ــه ب ــی ک الزم

قــدرت و فشــار نیــروی قطــار.

ــیتۀ  ــک، الکتريس ــاختمان هیدرولی ــه، س ــاختمان اَبنی ــه برداری، س ــد از: نقش ــته عبارتن ــن رش ــی اي ــای اصل درس ه
ــح  ــازی راه، مصال ــازی و روس ــط، زيرس ــین های خ ــی، ماش ــاختمان مغناطیس ــلّح، س ــن مس ــن و بت ــی، بت صنعت

ــاختمان و ... س

بهره برداری
ــا  ــرداری از آنه ــافری و بهره ب ــاری و مس ــن ب ــن، راه آه ــای راه آه ــای قطاره ــم برنامه ه ــته تنظی ــن رش ــور از اي منظ
ــورد  ــرداری م ــزار بهره ب ــا و اب ــد قطاره ــت و آم ــن رف ــم و شــرح وســائل تأمی ــۀ عائ ــن رشــته، آيین نام اســت. در اي

ــت. ــه اس ــرار می گرفت ــه ق مطالع

ــای  ــک و موتوره ــی، ترمودينامی ــم الکتريک ــی عائ ــد از: ابزارشناس ــته عبارتن ــن رش ــکیل دهندۀ اي ــای تش درس ه
احتــراق داخلــی، اصــول آيین نامــه عائــم راه آهــن و الکتريکــی، رســم فّنــی، زيرســازی و روســازی خــط، آيین نامــۀ 

عامــات و شــرح وســايل تأمیــن قطارهــا 

عالئم و ارتباطات
حرکــت قطارهــا و راهنمايــی راننده هــای لکوموتیوهــا بــدون عائــم و ارتباطــات مخصــوص بســیار مشــکل و خطرنــاک 
ــا بتواننــد راه بندان هــا و  ــرار نمــوده ت ــا ايســتگاه های واحــد، ارتبــاط برق ــه طــور اتوماتیــک ب ــد ب اســت. قطارهــا باي
خطراتــی از ايــن قبیــل را از قبــل شــناخته و از آن جلوگیــری نماينــد. ايــن مهــم بــا وســايل تلگرافــی، تلفنــی و ... از 

طريــق بــرق مخصــوص ارتبــاط و عائــم صــورت می گیــرد. 

ــو  ــرات، رادي ــتگاه های مخاب ــع دس ــع توزي ــرات، مناب ــم مخاب ــول عل ــد از: اص ــته عبارتن ــن رش ــی اي ــای اصل درس ه
تکنیــک و تلويزيــون، تئــوری انتقــال انــرژی، الکترونیــک صنعتــی، اصــول دســتگاه های عائــم الکتريکــی در راه آهــن 

ــک و ... ــوری الکتروتکنی ــک، تئ ــوط، فلزشناســی و ابزارشناســی، الکترونی و دســتگاه های مرب

از بین ديپلم های طبیعی و رياضی و نیز ديپلمه های هنرستانی، دانشجو پذيرش کرده است.

ضوابط گزینش:

• داوطلبان بايد متولِّد سال 1330 ش. يا بعد از آن باشند.	

• سات آموزِش عالی کشور باشند.	 داوطلبان نبايد دانشجوی فعلی دانشگاه ها يا مؤِسّ

شرایط اختصاصی پذیرش:

• ــان 	 ــرای تشــکیل کاس هــای زب ــی اســت و چنانچــه ب ــان خارجــی دوران تحصیــل انگلیســی، فرانســه، آلمان زب
ــِلّ ظرفّیــت عــادی کمتــر باشــد آن کاس تشــکیل نخواهــد شــد. اق ــی تعــداد داوطلــب از حِدّ ــا آلمان فرانســه ي

• سات فّنی مورد قبول بگذرانند.	 کلّیۀ دانشجويان بايد کارآموزی فّنی را در مؤِسّ

• بــه دانش آموختــگان گواهــی دانشــجوی )فــوق ديپلــم( داده می شــود. دانش آموختــگان در صــورت موفقّیــت در 	
مســابقۀ ورودی دورۀ دانشــیابی می تواننــد بــه اخــذ گواهــی لیســانس مهندســی نائــل شــوند.

)سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1355(
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1.2.3.2.4. اساسنامۀ کالس عالی ارتباطات و عالئم الکتریکی راه آهن دولتی ایران
مــاّدۀ 1: بــه منظــور تعلیــم و تربیــت افــراد بــرای تکمیــل کادر فّنــی ادارۀ ارتباطــات و عائــم الکتريکــی راه آهــن، 

ــردد.  ــی تشــکیل می گ ــم الکتريک ــات و عائ ــتۀ ارتباط ــی اختصاصــی کمــک مهندســی در رش کاس عال

ماّدۀ 2: شرايط پذيرش

• دارا بودن ديپلم کامل متوّسطه در رشتۀ رياضی	

• اکثر سن داوطلب بیست و پنج سال	 حِدّ

• داشتن برگ خاتمه خدمت و يا معافّیت سربازی	

• ارائۀ برگ عدم ُسوء پیشینه و گواهی صّحت مزاج از بهداری راه آهن	

• موّفقّیت در امتحان ورودی )رياضی، فیزيک و زبان خارجه(	

• ســپردن تعّهــد و ضمانت نامــۀ رســمی بــرای ادامــۀ خدمــت در راه آهــن دولتــی ايــران بــه مــّدت 5 ســال پــس 	
از پايــان دورۀ کاس و موّفقّیــت در امتحانــات در هــر يــک از واحدهــای ارتباطــات و عائــم الکتريکــی راه آهــن

ماّدۀ 3: مّدت آموزش

دورۀ آمــوزش علمــی و عملــی در ايــن کاس دو ســال اســت. ســال اّول بــه ترتیــب 3 مــاه عملــی و 9 مــاه علمــی 
و ســال دّوم نیــز بــه همیــن ترتیــب 3 مــاه عملــی و 9 مــاه علمــی و در ايــن مــّدت هنرجويــان در ســال اّول 2100 

ريــال و در ســال دّوم 3000 ريــال بــه عنــوان کمــک هزينــۀ تحصیلــی در مــاه اســتفاده خواهنــد کــرد.

ماّدۀ  4: ارزش تحصیلی فارغ الّتحصیان

ــر از لیســانس  ــم کمت ــی )فوق ديپل ــم الکتريکــی عال ــی ارتباطــات و عائ ــی فارغ الّتحصیــان کاس عال ارزش تحصیل
ــم الکتريکــی راه آهــن کمــک مهندســی شــناخته می شــود.( ــوده و در رشــتۀ ارتباطــات و عائ ب

ــر 4 مــاّده در يکصــد و ســی و نهمیــن جلســۀ مــوّرخ 1346/4/26 ش. شــورای مرکــزی  ايــن اساســنامه مشــتمل ب
ــح اســت. ــب رســیده و صحی ــه تصوي دانشــگاه ها ب

2.2.3.2.4. اساسنامۀ کالس عالی اختصاصی خط و اَبنیۀ راه آهن دولتی ایران
مــاّدۀ 1: در اجــرای تصويب نامــۀ شــمارۀ 458 مــورخ 1339/1/14 ش. هیــأت وزيــران بــه منظــور تعلیــم و تربیــت 28 
نفــر افــراد کادر فّنــی جهــت اداره کّل خــط و اَبنیــه کــه عهــده دار انجــام وظیفــۀ مربــوط در بنــگاه راه آهــن سرتاســری 
صات ايــن افــراد ضمیمــۀ درخواســت شــمارۀ 7109 مــوّرخ 1341/1/23 ش. در  کشــور خواهنــد بــود، )اســامی و مشــخَّ
پرونــدۀ امــر موجــود می باشــد.( کاس اختصاصــی در رشــتۀ مهندســی خــط و اَبنیــه بــرای فقــط يــک دوره افتتــاح 

می گــردد.

ماّدۀ 2: شرايط ورود

• دارا بودن ديپلم کامل متوّسطه )ششم رياضی(	

• سِنّ داوطلبان بین 20 تا 30 سال	

• موّفقّیت در آزمون ورودی	



• ــت و 	 ــان دورۀ کاس و موّفقّی ــس از پاي ــّدت 5 ســال پ ــرای م ــگاه راه آهــن ب ــۀ خدمــت در بن ــد ادام تعّه
قبــول خدمــت در هــر يــک از ادارات تابعــۀ راه آهــن

• دارا بودن ُحســن شهرت و عدم ُســوء پیشینه	

• داشــتن ورقۀ خاتمه خدمت يا معافّیت ســربازی	

ماّدۀ 3: مّدت آموزش علمی و عملی در اين کاس 2 ســال اســت.

ــی  ــطه )ششــم رياضــی( وارد کاس عال ــم کامــل متوّس ــودن ديپل ــا دارا ب ــاّدۀ 4 : تحصیــات کســانی کــه ب م
ــان  ــه پاي ــه ب ــق برنام ــاله آن را طب ــده و دورۀ دو س ــران ش ــی اي ــن دولت ــۀ راه آه ــط و اَبنی ــی خ اختصاص
ــناخته  ــن ش ــه راه آه ــط و اَبنی ــتۀ خ ــی در رش ــک مهندس ــانس( و کم ــر از لیس ــی )کمت ــانیده اند، عال رس
ــت.  ــی نیس ــی کاف ــوان مهندس ــن عن ــور گرفت ــه منظ ــل ب ــۀ تحصی ــرای ادام ــه ب ــه هیچ وج ــی ب ــود ول می ش

ــد. ــک دوره می باش ــرای ي ــط ب ــت و فق ــر اس ــور 28 نف ــراد مزب ــداد اف ــاً تع ضمن

ــاه و  ــزار و پنج ــاّده در ه ــار م ــران در چه ــی اي ــن دولت ــۀ راه آه ــط و اَبنی ــی خ ــنامۀ کاس اختصاص اساس
دومیــن )1052( جلســۀ شــورای عالــی فرهنــگ مــوّرخ 1341/12/19 ش. مــورد رســیدگی و تصويــب قــرار 

ــت. گرف

)دفتر امور شوراها، بی تا(

3.2.3.2.4. آمار آموزِش عالی
جدول 11 ، آمار آموزِش عالی آموزشگاه عالی اختصاصی راه آهن

سال ردیف
تحصیلی

شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمِع ُکّلپسردخترجمِع ُکّلپسردختر

11346-231231-152152
21349-9090---
31354-5050---

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( و )صدری افشار، 1350( و )طايی پور و ديگران، 1355( )مؤِسّ

4.2.3.2.4. کتاب نامه
• ســۀ 	 ــی ایــران. تهــران: مؤِسّ ------.  آمــار آمــوزِش عال

تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، مهــر 
ش.  1355

• ــی، 	 ــوزِش عال ــه آم ــان ورود ب ــای داوطلب ------. راهنم
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــال 1355 ش. ته ــۀ دّوم س نیم

ــان 1355 ش. ــور آب ــوزش کش آم

• ــگاه ها 	 ــود در دانش ــی موج ــته های تحصیل  ------. رش
ســات آمــوزِش عالــی کشــور. تهــران: دفتــر  و مؤِسّ
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد 1351 ش.

• ــگاه ها 	 ــوَّب دانش ــنامه های مص ــن و اساس ------. قوانی
ــال 1349 ش.  ــا س ــور ت ــی کش ــوزِش عال ــات آم س و مؤِسّ
ــوزِش  ــوم و آم ــوراها، وزارت عل ــور ش ــر ام ــران: دفت ته

ــا. ــی، بی ت عال

• ــازمان ها و 	 ــت س ــین. سرگذش ــار، غامحس ــدری افش ص
ــران: وزارت  ــران. ته ــی در ای ــی و آموزش ــای علم نهاده

ــی، 1350 ش. ــوزِش عال ــوم و آم عل

• طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزِش عالــی در ایــران: 	
ــاب اّول(.  ــی )کت ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــور، 1355 ش. ــوزش کش ــنجِش آم ــازمان س ــران: س ته

ش.(
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3.3.2.4. آموزشگاه عالی فّنی راه
1.3.3.2.4. پیشینه

ــی  ــوزِش عال ــوم و آم ــب وزارت عل ــری و تصوي ــر راه و تراب ــه پیشــنهاد وزي ــا ب ــن آموزشــگاه از مهــر 1342 ش. بن اي
پايه گــذاری شــده اســت و از بهمــن همــان ســال نیــز دانشــجو پذيرفتــه اســت. هــدف از پايه گــذاری ايــن آموزشــگاه 

تربیــت تکنســین درجــۀ يــک )فــوق ديپلــم( در رشــته های مــورد نیــاز وزارت راه و ترابــری بــوده اســت.
ايــن آموزشــگاه بنــا بــه مقتضیــات اداری از بهمــن 1352 ش. از پذيــرش دانشــجو خــودداری کــرده اســت ولــی از 
ســۀ آمــوزِش عالــی تکنیکــوم نفیســی  بهمــن 1354 ش. فّعالّیــت دوبــارۀ خــود را بــا پذيــرش 50 نفــر دانشــجو از مؤِسّ

آغــاز کــرده اســت و دانشــجويان آموزشــگاه از تجهیــزات و آموزشــگران آن اســتفاده کرده انــد.
)طايی پور و ديگران، 1355(

در 1351 ش. »آموزشــگاه عالــی فّنــی راه« دارای 600 مترمربـّـع وســعت زمیــن، 2300 مترمربـّـع زيربنــای آموزشــی، 
يــک بــاب کتابخانــه بــا 4000 هــزار جلــد کتــاب، 3 بــاب آزمايشــگاه و 35 نفــر اعضــای هیــأت علمــی بــوده اســت و 

9 جلــد کتــاب نیــز منتشــر کــرده بــوده اســت.
 )دفتر طرح ها و بررسی ها، 1352: 75(

»آموزشــگاِه عالــی فّنــی راه« در رشــته های: نگهــداری راه و اَبنیــه، اتومکانیــک، نقشــه برداری و مســیريابی، راهســازی 
و آســفالت در دورۀ فوق ديپلــم آمــوزش فّنــی و تخّصصــی ارائــه می کــرده اســت.

)دفتر طرح ها و بررسی ها، 1351(
بــه گــزارش علــی اکبــر بیهقــی، »آموزشــگاه عالــی فّنــی راه«، در 1353 ش. »بــه علَّــت تأخیــر در ارســال برگ هــای 
ــات  س ــگاه ها و مؤِسّ ــی دانش ــی و پژوهش ــأت آموزش ــای هی ــورد اعض ــاری در م ــی آم ــش بررس ــایی« در پژوه شناس

ــرار نمی گیــرد. ــران مــورد مطالعــه و پژوهــش ق ــی اي آمــوزِش عال
)بیهقی، 1353(

ــرق، مکانیــک و راه و ســاختمان؛ 180 نفــر دانشــجو از ديپلمه هــای  ــن آموزشــگاه در رشــته های: ب در 1355 ش. اي
طبیعــی و رياضــی گزينــش کــرده اســت.

ضوابط گزینش:
• شرط ِسّنی برای داوطلبان وجود ندارد.	
• زن و مرد می توانند داوطلب شوند.	
• اقل 6 نفر از ظرفّیت هر يک از رشته ها به داوطلبان زن و بقّیه به داوطلبان مرد اختصاص دارد.	 حِدّ
• سات آموزِش عالی کشور باشند.	 داوطلبان نبايد دانشجوی فعلی دانشگاه ها يا مؤِسّ

شرایط اختصاصی پذیرش:
• تحصیــل داوطلبــان نبايــد از لحــاظ قانــون وظیفــۀ عمومــی يــا قانــون خدمــات اجتماعــی زنــان، َمنعــی داشــته 	

باشــند.
• زبان خارجی دوران تحصیل زبان انگلیسی، فرانسه و  آلمانی است.	
• هیچگونه تعّهدی از لحاظ تأمین مسکن برای دانشجويان نمی شود.	

)سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1355(



2.3.3.2.4. آمار آموزِش عالی 
جدول 12 ، آمار آموزِش عالی در آموزشگاه عالی فّنی راه

شمار دانش آموختگانشمار دانشجویانسال تحصیلیردیف
جمع ُکلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

11351-144144---
21354-50----

)دفتر طرح ها و بررسی ها، 1352: 75(

4.3.2.4. آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشور
1.4.3.2.4. پیشینه

ــتۀ  ــک کاس در رش ــط ي ــذاری فق ــاز پايه گ ــت و در آغ ــده اس ــذاری ش ــاد پايه گ ــرودگاه مهرآب در 1329 ش. در ف
مراقبــت پــرواز داشــته اســت. رشــته های مهندســی مخابــرات، مهندســی هواپیمــا، پیش بینــی هواشناســی، ديده بانــی 
هواشناســی، تله تايــپ و تعمیــر آن و تربیــت تکنســین موتورهــای مولـِّـد بــرق و آتش نشــان و ... بعدهــا بــه آن اضافــه 

شــده اســت.

ــی  ــن الملل ــان بی ــی و کارشناس ــتادان خارج ــا اس ــی ب ــی و عمل ــای علم ــس در کاس ه ــال های اّول، تدري در س
ــرداد 1340 ش.  ــت. در 8 اَم ــده اس ــه می ش ــی ارائ ــان انگلیس ــه زب ــا ب ــت و درس ه ــوده اس ــوری ب ــی کش هواپیماي
اساســنامۀ دوره هــای تخّصصــی و عالــی آموزشــگاه بــه تصويــب هــزار و هفدهمیــن جلســه شــورای عالــی فرهنــگ 
رســیده اســت. در 1342 ش. دانش آموختــگان ايرانــی کــه کارآزمــوده شــده بودنــد، بــه تدريــس در ايــن آموزشــگاه 

ــد. ــام کرده ان ــی اهتم اختصاص

ــه  ــی آموزشــگاه در هشــتاد و ششــمین جلســه شــورای مرکــزی دانشــگاه ها ب در 12 تیــر 1344 ش. برنامــۀ تکمیل
تصويــب رســیده اســت و ارزش تحصیــات فارغ الّتحصیــان ايــن دوره هــا، مهندســی  فّنــی معــادل لیســانس تعییــن 

شــده اســت.

)محبوبی اردکانی، 1350: 495(

3.3.3.2.4. کتاب نامه
• و 	 ســات آمــوزِش عالــی  مؤِسّ و  دانشــگاه ها   .------

رشــته های تحصیلــی ســال 1351 ش. تهــران: دفتــر 
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد مــاه 1352 ش. 

• ــی، 	 ــوزش عال ــه آم ــان ورود ب ــای داوطلب ------. راهنم
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــال 1355 ش. ته ــۀ دوم س نیم

ــان 1355 ش. ــور، آب ــوزش کش آم

• ــگاه ها 	 ــود در دانش ــی موج ــته های تحصیل ------. رش
ســات آمــوزِش عالــی کشــور. تهــران: دفتــر  و مؤِسّ

ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه
خــرداد 1351 ش.

• ــورد اعضــای 	 ــاری در م بیهقــی، علــی اکبــر. بررســی آم
ــات  س ــگاه ها و مؤِسّ ــی دانش ــی و پژوهش ــأت آموزش هی
ــات و  ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ــران. ته ــی ای ــوزِش عال آم
برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی وزارت علــوم و آمــوزِش 

ــان 1353 ش. ــی، آب عال

• طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزِش عالــی در ایــران: 	
ــاب اّول(.  ــی )کت ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــور، 1355 ش. ــوزِش کش ــنجِش آم ــازمان س ــران: س ته

ش.(
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آموزشــگاه عالــی اختصاصــی هواپیمايــی کشــوری، در 1350 ش. دارای دورۀ لیســانس بــا طــول مــّدت چهــار ســال 
تحصیلــی و 140 واحــد درســی بــوده اســت.

)مدارک تحصیات داخلی، 1350: 87(

»آموزشــگاه عالــی اختصاصــی هواپیمايــی کشــوری«، در 1351 ش. بــه وزارت راه و ترابــری واگــذار شــده اســت و در 
مقطــع فــوق دپیلــم، شــش رشــتۀ مخابــرات، هواپیمــا، راديــو، مراقبــت هوايــی تله تايــپ، برج هــای کنتــرل پــرواز و 

ديدبــان هواشناســی را آمــوزش مــی داده اســت.

 )دفتر طرح ها و بررسی ها، 1351: 81(

ــه  ــی ب ــاختمان آموزش ــای س ــع، زيربن ــعت 8450 مترمربّ ــه وس ــی ب ــی دارای زمین ــگاه عال ــان، آموزش ــن زم در اي
مســاحت 3811 مترمربـّـع، يــک بــاب کتابخانــه  بــا 1635 جلــد کتــاب، 3 بــاب آزمايشــگاه فّنــی و 4 گــروه آموزشــی 

ــوده اســت.  و 25 نفــر آموزشــگر ب

)دفتر طرح ها و بررسی ها، 1352: 115(

اين آموزشگاه عالی در 1354 ش. در سه رشتۀ کمک مهندسی:

• مهندسی هواپیمايی )20 نفر(	

• مراقبت هواپیمايی )50 نفر( 	

• مهندسی الکترونیک )85 نفر( 	

155 نفر دانشجو گزينش کرده است.

شرایط اختصاصی پذیرش:

• داوطلبان ورود به اين آموزشگاه بايد متولِّد سال 1328 ش. يا بعد از آن باشند.	

• زبان خارجی دوران تحصیل انگلیسی است.	

• اقل امتیازات آزمايش همگانی داوطلبان ورود به اين آموزشگاه عالی 1500 تعیین شده است.	 حِدّ

• از داوطلبان ورود به اين آموزشگاه عالی، مصاحبه و معاينات جسمی و روانی به عمل می آيد.	

• از دانشجويان بعد از اتمام دورۀ تحصیل تعّهد خدمت 5 ساله گرفته می شود.	

• ــوان 	 ــه عن ــال ب ــه 6000 ري ــال و در ســال دّوم ماهان ــه 5000 ري ــی ماهان ــه دانشــجويان در ســال اّول تحصیل ب
ــی داده خواهــد شــد.  ــۀ تحصیل کمــک هزين

)سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1354(

2.4.3.2.4. اساسنامۀ آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشور

مــاّدۀ 1: در اجــرای بنــد ج از مــاّدۀ 5 قانــون هواپیمايــی کشــور مصــوَّب 28 تیرمــاه 1328 ش. و بــه منظــور تربیــت 
ــای  ــی فرودگاه ه ــتگاه های فّن ــف در دس ــف مختل ــام وظاي ــده دار انج ــه عه ــوری ک ــی کش ــی هواپیماي ــت فّن مأموريّ
ــر تأســیس می گــردد:  ــعب زي ــا ُش ــی کشــوری ب ــی اختصاصــی هواپیماي ــود کــه آموزشــگاه عال ــد ب کشــوری خواهن



مراقبت هوايی، مهندس راديو، مهندسی هواپیما و مهندسی مخابرات

ماّدۀ 2: شرايط ورود

• ــی و 	 ــالۀ علم ــش س ــم ش ــی و ديپل ــی، رياض ــته های طبیع ــطه در رش ــالۀ متوّس ــش س ــم ش ــودن ديپل دارا ب
ــی فرهنــگ رســیده باشــد. ــب شــورای عال ــه تصوي ــۀ آنهــا ب ــی و صنعتــی کــه اساســنامه و برنام هنرســتان های فّن

• سن بین 18 و 30 سال	

• موّفقّیت در آزمون ورودی	

• ــات در 	 ــان تحصی ــس از پاي ــال پ ــّدت 5 س ــرای م ــوری ب ــی کش ــت در اداره کّل هواپیماي ــۀ خدم ــد ادام تعّه
ــور ــای کش ــک از فرودگاه ه ــر ي ــت در ه ــول خدم ــگاه و قب آموزش

اقــل دو ســال اســت و دانشــجويان دوره هــای  مــاّدۀ 3: مــّدت آموزشــی علمــی و عملــی در ُشــعب آموزشــگاه عالــی حِدّ
تخّصصــی ديگــری را کــه مــّدت يــک ســال خواهــد بــود، تــوأم بــا کار در قســمت های مختلــف تعقیــب می نماينــد.

ــر طبــق مقــّررات  ــی اســت. فارغ الّتحصیــان ب مــاّدۀ 4: ارزش تحصیــات فارغ الّتحصیــان ُشــعب مذکــور، فــوق عال
قانــون اســتخدام مهندســین بــه خدمــت گمــارده می شــوند.

اساســنامۀ آموزشــگاه عالــی اختصاصــی هواپیمايــی کشــوری در هــزار و هفدهمیــن جلســۀ شــورای عالــی فرهنــگ 
مــوّرخ 8 اَمــرداد 1340 ش. بــه تصويــب رســید، صحیــح اســت بــه موقــع اجــرا گــذارده شــود.

وزير فرهنگ، محّمد درخشش

)دفتر امور شوراها، بی تا(

تــا ســال 1360 ش. وزارت راه و ترابــری در شــهرهای اصفهــان، انديمشــک، تبريــز، تهــران، خونین شــهر )خّرم شــهر 
کنونــی(، قزويــن، شــاهرود، مشــهد و يــزد دارای 13 مرکــز آموزشــی بــوده اســت کــه از ايــن تعــداد تنهــا آموزشــگاه 
ــت و 12  ــی داده اس ــانس م ــا لیس ــم ي ــی فوق ديپل ــدرک تحصیل ــان م ــه فارغ الّتحصی ــوری ب ــی کش ــی هواپیماي عال

ــد. ــۀ تخّصصــی می داده ان ــود گواهی نام ــان خ ــه فارغ الّتحصی ــر ب ــز آموزشــی ديگ مرک

)دبیرخانۀ شورای هماهنگی، 1360(

3.4.3.2.4. آمار آموزِش عالی

جدول 13 ، آمار آموزِش عالی در آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوری

شمار دانش آموختگانشمار دانشجویانسال تحصیلیردیف
جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

113436606666066
2135133336---

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( و )دفتر طرح ها و بررسی ها، 1351: 81( )مؤِسّ
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4.4.3.2.4. کتاب نامه
• ــا 1355 	 ــران از 1318 ت ــی ای ــوزِش عال ــار آم ------. آم

ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و  ش. تهــران: مؤِسّ
آموزشــی، مهــر 1355 ش.

• ســۀ 	 ــران. تهــران: مؤِسّ ــی ای ــوزِش عال ــار آم ------. آم
تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، مهــر 

ش.  1355

• ســات آمــوزِش عالــی و 	 ------. دانشــگاه ها و مؤِسّ
رشــته های تحصیلــی ســال 1351 ش. تهــران: دفتــر 
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد 1352 ش. 

• ــی، 	 ــوزِش عال ــه آم ــان ورود ب ــای داوطلب ------. راهنم
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــال 1355 ش. ته ــۀ دّوم س نیم

ــان 1355 ش. ــور، آب ــوزِش کش آم

• شــرایط 	 تحصیلــی،  رشــته های  راهنمــای   .------
ــگاه ها و  ــجو در دانش ــاب دانش ــوۀ انتخ ــی و نح اختصاص
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــی. ته ــوزش عال ــات آم س مؤِسّ

ــر 1354 ش. ــور، تی ــوزِش کش آم

• ــگاه ها 	 ــود در دانش ــی موج ــته های تحصیل ------. رش
ســات آمــوزِش عالــی کشــور. تهــران: دفتــر  و مؤِسّ
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد 1351 ش.

• ــه ای 	 ــی و حرف ــی فّن ــز آموزش ــناخت مراک ------. ش

موجــود در کشــور. تهــران: دبیرخانــۀ شــورای هماهنگی، 
ــفند 1360 ش.،  ــی، اس ــوزِش عال ــگ و آم وزارت فرهن

ــريّۀ ش3. نش

• ســات آمــوزِش 	 ------. فهرســت دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــی،  ــات داخل ــدارک تحصی ــران: م ــور. ته ــی کش عال

وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی، 1350 ش. 

• ــگاه ها 	 ب دانش ــوَّ ــنامه های مص ــن و اساس ------. قوانی
ــال 1349 ش.  ــا س ــور ت ــی کش ــوزِش عال ــات آم س و مؤِسّ
ــوزِش  ــوم و آم ــوراها، وزارت عل ــور ش ــر ام ــران: دفت ته

ــا. ــی، بی ت عال

• ــورد اعضــای 	 ــاری در م بیهقــی، علــی اکبــر. بررســی آم
ــات  س ــگاه ها و مؤِسّ ــی دانش ــی و پژوهش ــأت آموزش هی
ــات و  ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ــران. ته ــی ای ــوزش عال آم

برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، آبــان 1353 ش.

• ــازمان ها و 	 ــت س ــین. سرگذش ــار، غامحس ــدری افش ص
ــران: وزارت  ــران. ته ــی در ای ــی و آموزش ــای علم نهاده

ــی، 1350 ش. ــوزِش عال ــوم و آم عل

• طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزِش عالــی در ایــران: 	
ــاب اّول(.  ــی )کت ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــور، 1355 ش. ــوزِش کش ــنجِش آم ــازمان س ــران: س ته

• ــگاه 	 ــّول دانش ــخ تح ــین. تاری ــی، حس ــی اردکان محبوب
ــر  ــران در عص ــی ای ــی آموزش ــات عال س ــران و مؤِسّ ته
ــران، 1350 ش. ــگاه ته ــران: دانش ــوی. ته ــتۀ پهل خجس

سۀ آب شناسی ایران  4.2.4. مؤِسّ
1.4.2.4. پیشینه

ســات خصوصــی در 1345  ســۀ آب شناســی ايــران« بــرای تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز وزارت نیــرو و مؤِسّ »مؤِسّ
ش. پايه گــذاری شــده اســت اّمــا فقــط از نظــر ادارۀ امــور آموزشــی، زيــر نظــر دانشــگاه تهــران بــوده اســت و رئیــس 

ســه شــناخته می شــده اســت. آن نیــز رئیــس شــورای عالــی ايــن مؤِسّ

ســه دوره هــای تخّصصــی فــوق ديپلــم بــرای تربیــت تکنســین و فــوق  لیســانس بــرای تربیــت نیروهــای  در ايــن مؤِسّ
ــص، از همــان آغــاز پايه گــذاری برقــرار بــوده اســت و گفتــه شــده  اســت کــه تــا دو ســال آينــده بــرای تأمیــن  متخِصّ
ســه بــه وجــود آيــد. نیــروی انســانی الزم جهــت آب رســانی شــهری و فاضــاب، دوره ای جديــد در برنامه هــای ايــن مؤِسّ

رشــته های تحصیلــی آن کمک مهندســی آب شناســی، مهندســی آب هــای زيــر زمینــی و مهندســی آب هــای ســطحی 
ســه، 526 مترمربـّـع وســعت زمیــن و 1340 مترمربـّـع زيربنــای ســاختمان های آموزشــی، يــک  بــوده اســت. ايــن مؤِسّ
بــاب کتابخانــه بــا 3093 جلــد کتــاب و 2 بــاب آزمايشــگاه داشــته اســت و شــمار اعضــای هیــأت علمــی آن 27 نفــر 
ســه در نشــانی تهــران، بلــوار الیزابــت،  بوده انــد کــه 16 نفــر تمــام وقــت و 11 نفــر حقّ التَّدريــس بوده انــد. ايــن مؤِسّ

خیابــان قاســمی، شــمارۀ 64 وجــود داشــته اســت.



ــه و تدريــس دروس دوره هــای فــوق  لیســانس هــم  اســتادان دانشــکدۀ فّنــی و ســاير دانشــکده های صنعتــی در ارائ
ســه همــکاری داشــته اند. ــا ايــن مؤِسّ چنیــن در برخــی از کاس هــای دورۀ فــوق ديپلــم ب

ســات بین المللــی  ســۀ آب شناســی ايــران« 98 نشــريّه در زمینــۀ مســائل مربوطــه انتشــار داده و بــا بیشــتر مؤِسّ »مؤِسّ
کــه در زمینــۀ تخّصصــی آن فّعالّیــت داشــته اند، همــکاری علمــی کــرده و بــه تبــادل اّطاعــات علمــی و پژوهشــی 

ــت. ــه اس می پرداخت

)طايی پور و ديگران، 1355: 164(

ســه بــه  ســه و ترويــج رشــته های علمــی و عملــی آن، گروه هــای آموزشــی ايــن مؤِسّ ــا توســعۀ مؤِسّ در طــول زمــان و ب
چهــار گــروه تخّصصــی: آب هــای ســطحی، آب هــای زيــر زمینــی، کیفّیــت آب، تأسیســات آبــی و برنامه ريــزی ســاماندهی 

شــده اند.

دوره هــای تخّصصــی در رشــته های هیدرولــوژی، هیدرومتــری، نمونه برداری رســوب، آزمايشــگاه و کیفّیــت آب، هیدرولوژی 
ســاختمانی، روش هــای آمــاری در هیدرولــوژی، مهندســی رودخانه هــا و حمــل مــواد جامــد، برخــی از درس هــای تخّصصی 

گــزارش شــده اند کــه هــر يــک جداگانــه در ســطح فوق ديپلــم و فــوق  لیســانس ارائــه و اجــرا می شــده اســت. 

سۀ آب شناسی ایران: شرایط اختصاصی پذیرش مؤِسّ

• حّداکثر سن برای ورود به اين مدرسه 25 سال است.	

• زبان خارجی دوران تحصیل انگلیسی يا فرانسه است.	

• سه 12 است.	 ل امتحانات کتبی نهايی ششم متوّسطه برای داوطلبان ورود به اين مؤِسّ اقل معِدّ حِدّ

• سه فقط داوطلب مرد پذيرفته می شود.	 در اين مؤِسّ

• داشتن برگ خاتمۀ خدمت برای کلّیۀ دانشجويان اعّم از کارمند يا آزاد الزامی است.	

• سه در دانشگاه ] تهران[ 612243	 دفتر آموزش مؤِسّ

)سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1354(

ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و  گــزارش علــی اکبــر بیهقــی، پژوهشــگر گــروه شــناخت و ســنجش پژوهــش در مؤِسّ
ســات آمــوزِش عالــی ايران«  آموزشــی از »بررســی آمــاری در مــورد اعضــای هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ها و مؤِسّ

ســۀ آب شناســی ايــران چنین اســت: در 1353 ش. دربــارۀ مؤِسّ

ســه 16 نفــر مــرد اســت کــه 11 نفــر متاّهــل، 4 نفــر مجــّرد و يــک نفــر اظهــار نشــده  اعضــای هیــأت علمــی ايــن موِسّ
اســت. از ايــن تعــداد عضــو هیــأت علمــی 3 نفــر Ph.D، 6 نفــر دکتــرا، 5 نفــر فــوق  لیســانس و 2 نفــر لیســانس دارنــد و 
3 نفــر در آمريــکا، 2 نفــر در آلمــان، 1 نفــر در انگلســتان، 7 نفــر در ايــران و 3 نفــر در فرانســه باالتريــن مــدرک تحصیلــی 
ــه فرانســه تســلّط داشــته اند. از اعضــای  ــان انگلیســی، 2 نفــر ب ــه زب ــراد 12 نفــر ب ــن ف ــد. از اي خــود را دريافــت کرده ان
هیــأت علمــی، 7 نفــر اســتخدام تمــام وقــت، 1 نفــر نیمــه وقــت، 5 نفــر حقّ الّتدريــس و 3 نفــر اظهار نشــده می باشــند، 
بوده انــد کــه 3 نفــر اســتخدام رســمی، 5 نفــر پیمانــی و 5 نفــر خريــد خدمــت و 3 نفــر اظهــار نشــده گــزارش شــده اســت. 

از نظــر رتبــه علمــی هــر 16 نفــر مــدّرس بوده انــد.

سه 36 کتاب، 31 مقالۀ داخلی، 21 مقالۀ خارجی و 40 جزوۀ آموزشی منتشر کرده اند. اعضای هیأت علمی اين مؤِسّ

)بیهقی، 1353(
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2.4.2.4. آمار آموزِش عالی
سۀ آب شناسی ایران جدول 14 ، آمار آموزِش عالی مؤِسّ

سال تحصیلیردیف
شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر
1 134665763---
213475889365561
31348-5353---
41349-5353---
51350-9898-117117
61351100100-5050
813522129131-4848
913531108109-2828
10135418990---

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( )طايی پور و ديگران، 1355(، )صدری افشار، 1350: 156( و )مؤِسّ
3.4.2.4. کتاب نامه  

• ــا 1355 	 ــران از 1318 ت ــی ای ــوزِش عال ــار آم ------. آم
ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و  ش. تهــران: مؤِسّ

آموزشــی، مهــر 1355 ش. 
• ســات آمــوزِش عالــی و 	 ------. دانشــگاه ها و مؤِسّ

رشــته های تحصیلــی ســال 1351 ش. تهــران: دفتــر 
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد 1352 ش.

• شــرایط 	 تحصیلــی،  رشــته های  راهنمــای   .------
ــگاه ها و  ــجو در دانش ــاب دانش ــوۀ انتخ ــی و نح اختصاص
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــی. ته ــوزِش عال ــات آم س مؤِسّ

ــر 1354 ش.  ــور، تی ــوزش کش آم

• ــگاه ها 	 ــود در دانش ــی موج ــته های تحصیل ------. رش
ســات آمــوزِش عالــی کشــور. تهــران: دفتــر  و مؤِسّ
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد 1351 ش.

• ــله« در 	 ــوی، سلس ــۀ »پهل ــدی. مقال ــی، محّمدمه امین
دانشــنامۀ جهــان اســالم. چ 1. ج 5. تهــران: بنیــاد 

اســامی،  1379 ش.  المعــارف  دایرهݑ

• ــورد اعضــای 	 ــاری در م بیقهــی، علــی اکبــر. بررســی آم
ــات  س ــگاه ها و مؤِسّ ــی دانش ــی و پژوهش ــأت آموزش هی
ــات و  ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ــران. ته ــی ای ــوزِش عال آم

برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، آبــان 1353 ش.

• ــی 	 ــته های تحصیل ــد. رش ــرو و داوری، احم ــوان، خس ج

ســات آمــوزِش عالــی ایــران بــر  دانشــگاه ها و مؤِسّ
بــات مراجــع ذیربــط از ســال 1301 تــا 1358  اســاس مصوَّ
ش. تهــران: معاونــت آموزشــی وزارت فرهنــگ و آموزِش 

ــی، 1362 ش.  عال

• صـدری افشار،غامحسـین. سرگذشـت سـازمان ها و 	
نهادهـای علمی و آموزشـی درایران . تهـران: وزارت 

علوم و آموزِش عالی ،1350ش.

• ــران: 	 ــی در ای ــوزش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل طايی پ
ــاب اّول(.  ــی )کت ــوزش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــور، 1355 ش. ــوزش کش ــنجِش آم ــازمان س ــران: س ته

• ــران: 	 ــی در ای ــوزِش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل طايی پ
ــاب  ــور )کت ــی کش ــوزِش عال ــته های آم ــایی رش شناس
ــی، آذر 1356 ش. ــیابی آموزش ــز ارزش ــران: مرک دّوم(. ته

• ــی 	 ــی و نظام ــال سیاس ــاِل رج ــرح ح ــر. ش ــی، باق عاقل
ــار و نشــر  ــران: نشــر گفت ــران. چ 3. ج 3. ته ــر ای معاص

علــم، 1380 ش.

• مرســلوند، حســن. زندگــی نامــۀ رجــال و مشــاهیر ایــران 	
ــام،  ــران: انتشــارات اله )1320 – 1299 ش.( چ 2. ج 1. ته

1376ش. 

• نظــری، منوچهــر. رجــال پارلمانــی ایــران از مشــروطه تــا 	
انقــالب. تهــران: فرهنــگ معاصــر، 1388 ش. 

• ــگ 	 ــارف و فرهن ــوم و مع ــران عل ــال. وزی ــی، اقب يغماي
ــگاهی، 1375 ش. ــر دانش ــز نش ــران: مرک ــران. چ 1. ته ای



5.2.4. مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما
1.5.2.4. پیشینه

ــت.  ــده اس ــذاری ش ــوده و در 1347 ش. پايه گ ــته ب ــران وابس ــی اي ــون ملّ ــو تلويزي ــازمان رادي ــه س ــه ب ــن مدرس اي
ــان يکــم و صنــدوق پســتی  ــارک )وزراء(، خیاب ــان پ ــه نشــانی: تهــران، خیاب ــم آن ب ســاختمان تحصیــات فوق ديپل
200-33 و ســاختمان تحصیــات فــوق  لیســانس آن: تهــران، خیابــان پهلــوی، کــوی روان و صنــدوق پســتی 33-200 

بــوده اســت.

ــاب  ــا يــک ب ــر بنــای ســاختمان آموزشــی، ب ــع زي ــع زمیــن و 1800 مترمربّ ــه وســعت 536 مترمربّ ــن مدرســه ب اي
ــاب فارســی داشــته اســت، گــزارش شــده اســت. ــد کت ــاب التیــن و 2469 جل ــد کت ــه کــه 4535 جل کتابخان

برای دورۀ فوق ديپلم 13 آزمايشگاه و کارگاه فّنی وجود داشته است:
• آزمايشگاه الکترونیک به ظرفّیت 20 نفر )مساحت 35 مترمربّع(	
• آزمايشگاه الکتريسیته به ظرفّیت 20 نفر )مساحت 35 مترمربّع(	
• آزمايشگاه فیزيک به ظرفّیت 20 نفر )مساحت 35 مترمربّع(	
• آزمايشگاه پالس به ظرفّیت 12 نفر )مساحت 35  مترمربّع(	
• آزمايشگاه مخابرات به ظرفّیت 20 نفر )مساحت 60 مترمربّع(	
• آزمايشگاه آکوستیک به ظرفّیت 8 نفر )مساحت40 مترمربّع(	
• آزمايشگاه عّکاسی برای 20 نفر )مساحت60 مترمربّع(	
• کارگاه مونتاژ فیلم برای 12 نفر )مساحت 30 مترمربّع(	
• استوديوی مجّهز تلويزيونی )مساحت 250 مترمربّع(	
• استوديوی راديويی )مساحت 30 مترمربّع(	
• کارگاه گرافیک و نقشه ِکشی )مساحت 30 مترمربّع(	
• کارگاه تهّیۀ عکس و اسايد )مساحت 35 مترمربّع(	
• سالن سینما برای 300 نفر	

در مقطع تحصیلی فوق دیپلم دو رشته در گرايش های زير تدريس می شده است:
VF و تصوير BF الف( رشتۀ فّنی، با ديپلم رياضی و دارای شاخه های تخّصصی اجرا

ــتوديوها  ــک اس ــتگاه های الکترونی ــر دس ــرداری و تعمی ــن، بهره ب ــه کار انداخت ــاخت، ب ــرای س ــش ب ــن گراي در اي
و ايســتگاه های راديــو تلويزيــون ماننــد دوربین هــای الکترونیــک، ماشــین های ضبــط برنامــه و فرســتنده، 

ص هــای الزم ارائــه می شــده اســت.  تخِصّ
در گرايش فّنی سه رشتۀ تخّصصی وجود دارد که عبارتند از:

صدا
ــع  ــف از مناب ــای مختل ــب صداه ــور ترکی ــه منظ ــی ب ــتگاه های صوت ــتفاده از دس ــت از روش اس ــارت اس ــه عب  ک
صوتــی متفــاوت ماننــد میکروفــن، ضبــط صــوت، گرامافــون و ... و ضبــط آنهــا بــر روی نــوار يــا فیلــم بــرای پخــش

تصویر 
کــه شــامل مطالعــۀ کمــّی و کیفــی ســاختمان و مدارهــای دســتگاه های الکترونیــک مربــوط بــه تصويــر تلويزيونــی 

ماننــد دوربیــن تلويزيونــی، دســتگاه کنتــرل دوربیــن، مخلوط کننــدۀ تصويــر و توزيع کننــدۀ تصويــر اســت. 
فرستندۀ رادیو تلویزیونی

ــای  ــه از تکنیک ه ــو ک ــی و ماکرووي ــو تلويزيون ــتنده های رادي ــا فرس ــردن ب ــناختن و کار ک ــی ش ــول فّن ــه اص ک
خاّصــی برخوردارنــد، آمــوزش داده می شــده اند.

ب( رشتۀ تولید از تمام ديپلم ها، دارای شاخه های تخّصصی 
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تصويربرداری و سوئیچینگ 

ــوق  ــر ف ــانس، 17 نف ــر لیس ــم، 18 نف ــر فوق ديپل ــۀ 3 نف ــا آراي ــی ب ــو کادر آموزش ــم 44 عض ــوق ديپل در دورۀ ف
ــد. ــه می داده ان ــا را ارائ ــر درس ه ــر دکت ــانس و 2 نف  لیس

برخی از تسهیالت رفاهی برای دانشجویان دورۀ فوق دیپلم، عبارتند از:

• دريافت کمک هزينۀ تحصیلی )دانشجويان تهرانی 4000 ريال و شهرستانی ها 7000 ريال(	
• ز و ُمدرن	 استفاده از خوابگاه مجهَّ
• استفاده از بیمه و بهداشت رايگان	
• استفاده از کوپن مخصوص تخفیف غذا در رستوران های مدرسه و سازمان راديو تلويزيون ملّی ايران	
• ــی 	 احتســاب ســال های تحصیــل بــه عنــوان ســابقۀ خدمــت پــس از اســتخدام در ســازمان راديــو تلويزيــون ملّ

ايــران
• استفاده از بورس های تحصیلی و کارآموزی در کشورهای خارج	
• کتاب رايگان برای دانشجويان متعّهد خدمت در سازمان	

در دورۀ فوق  لیسانس دو رشتۀ تخّصصی:
• تحقیق در ارتباط جمعی 	
• تکنولوژی آموزشی	

 ارائه و اجرا می شده است.
مدِرّسین اين مدرسۀ عالی در مقطِع فوق لیسانس، 4 نفر فوق  لیسانس و يک نفر دکتر بوده اند.

ــا  ــی آنه ــۀ تحصیل ــد و کمــک هزين ــد بوده ان ــاد شــده بهره من ــز از تســهیات ي ــوق  لیســانس نی دانشــجويان دورۀ ف
ــوده اســت. ــال ب ــتان ها 14000 ري ــال و شهرس ــی 12000 ري ــرای دانشــجويان تهران ب

)طايی پور و ديگران، 1355(

سالشمار پایه گذاری و دگرگونی ها:
• 1348 ش. پايه گذاری مدرسۀ عالی تلويزيون و سینما	
• 1358 ش. مرکز آموزش فّنی صدا و سیما	
• 1361 ش. دانشکدۀ صدا و سیما	
• 1391 ش. دانشگاه صدا و سیما: 15 مهر با تصويب شورای گسترش آموزِش عالی	

2.5.2.4. اساسنامۀ مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما
اساســنامۀ مدرســۀ عالــی تلويزيــون و ســینما کــه در اســفند 1348 ش. بــه تصويــب وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی 

رســیده اســت:

مــاّدۀ 1: بــه منظــور تکمیــل کادر فّنــی و هنــری مراکــز تلويزيونــی و هم چنیــن تربیــت متخّصــص بــرای کمــک بــه 
تأمیــن نیــروی انســانی در صنايــع مشــابه در رشــته های: هنرهــای نمايشــی، کارگردانــی، فیلمبــرداری، منشــی گری 
صحنــه، تدويــن، تهّیــه و رپرتــاژ، خبرنــگاری، عّکاســی، البراتــوار فیلــم، الکترونیــک و تِلِــه کمونیکاســیون، مدرســۀ 

عالــی تلويزيــون و ســینما در تهــران زيــر نظــر ســازمان تلويزيــون ملّــی ايــران تأســیس می شــود.

ماّدۀ 2: ارکان مدرسه عبارتند از



• سرپرست سازمان تلويزيون ملّی ايران	
• شورای عالی مدرسه	
• شورای آموزشی مدرسه	

ماّدۀ 3: سرپرست سازمان تلويزيون ملّی ايران، رياست عالیۀ مدرسه را به عهده خواهد داشت.
ماّدۀ 4: شورای عالی مدرسه از اعضای زير تشکیل می شود

• سرپرست سازمان که رياست شورا را به عهده خواهد داشت	
• مدير مدرسه	
• دو نفر از معاونان سازمان تلويزيون ملّی ايران، معاونان »فّنی« و » فرهنگی«	
• دو نفر از اعضای شورای برنامه	
• شش نفر از افراد برجستۀ هنرها و صنايع مربوط به موضوع مدرسه به انتخاب سرپرست سازمان	

دورۀ عضويّت شش نفر اعضاء فوق 3 سال است.
	 تبصــرۀ 1: بــه جــز در ســه ســال اوّل کــه هــر ســال يــک ســّوم اعضــاء بــه قید قرعــه خــارج شــده و اعضاء جديــد بــرای مّدت

3 ســال بــه عضويــت شــورای عالــی برگزيده خواهند شــد.

	.تبصرۀ 2: تجديد انتخاب اعضايی که به قید قرعه خارج شده اند بامانع است

ماّدۀ 5: وظايف شورای عالی رسیدگی به پیشنهادها و آيین نامه هايی است که از طرف شورای مدرسه تنظیم می شود.

	.تبصرۀ 1: پیشنهادها و آيین نامه های مذکور پس از تصويب شورای عالی قابل اجرا است

	 ،تبصــرۀ 2: آن قســمت از آيین نامه هــا و مقــّررات کــه بايــد بــه تصويــب مراجــع ذيصــاح وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی برســد
بــه وســیلۀ سرپرســت ســازمان بــه وزارت مذکــور فرســتاده می شــود و پــس از تصويــب بــه موقــع اجــرا گذاشــته خواهد شــد.

ماّدۀ 6: شورای مدرسه از مسئوالن گروه های آموزشی تشکیل می شود.

	.تبصرۀ 1: مدير مدرسه رياست شورا را به عهده خواهد داشت

	 تبصــرۀ 2: مديــر مدرســه از بیــن کســانی کــه شايســتگی اين مقــام را داشــته باشــند از طــرف سرپرســت ســازمان تلويزيون
ملـّـی ايــران بــه ايــن ســمت منصــوب می شــود و مســئول ُحســن اجــرای مقــّررات مدرســه اســت.

مـاّدۀ 7: وظايـف شـورای آموزشـی عبـارت اسـت از رسـیدگی و اتّخـاذ تصمیم دربـارۀ بودجـه، تنظیم مقـّررات داخلی، 
تنظیـم آيین نامه هـای مربوطـه بـه بـاال بـردن سـطح معلومـات دانشـجويان، آيین نامـه رفـاه دانشـجويان، آيین نامـۀ 
انضباطـی مقـّررات مربـوط بـه اسـتخدام اعضـاء آمـوزش و حقّ الّتدريـس، تنظیـم قراردادهـای مربـوط بـه کارآمـوزی 
سـات، تنظیـم قراردادهـای آموزشـی بـا سـاير دانشـگاه ها و مـدارس عالـی، تنظیـم قـرارداد  دانشـجويان در سـاير مؤِسّ
مربـوط بـه مبادلـۀ اسـتاد و دانشـجو، تنظیـم مقـّررات مربـوط بـه امتحانات و چگونگـی انجـام مسـابقۀ ورودی، تنظیم 
آيین نامـۀ مربـوط بـه راهنمايـی دانشـجويان و سـاير مسـائل مربوط به انجمن ها، سـمینارها، جلسـات و گفت و شـنود، 
تنظیـم مقـّررات مربـوط بـه اخذ تعّهـد از دانشـجويان ممتاز برای خدمـت در تلويزيـون، ايجاد رشـته های جديد، ايجاد 
کاس هـای کوتـاه مـّدت، تعییـن میزان شـهريۀ دانشـجو و اعطـاء بورس به دانشـجويان ممتـاز، حق الزحمـۀ کارآموزی 
و سـاير مسـائلی نظیـر آن، تنظیـم و رسـیدگی بـه برنامه هـا و مسـائل مختلـف دانشـجويی و مشـورت در بهبـود وضع 

تحصیلـی دانشـجويان و ارسـال پیشـنهادات الزم به شـورای عالی آموزشـگاه

اقل 22 ماه( است. ماّدۀ 8: دورۀ کامل مدرسه شامل دو سال )حِدّ
ماّدۀ 9: شرايط ورود به مدرسه عبارت است از
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• داشتن گواهینامه کامل متوّسطه در رشته های طبیعی، ادبی و رياضی	

• توفیق در امتحانات مسابقۀ ورودی	

مــاّدۀ 10: بــه دانشــجويانی کــه طبــق برنامــه مصــوَّب، تحصیــل کــرده و در امتحانــات بــه شــرط ارائــه گواهــی رضايت بخــش 
کارآمــوزی يــک ســاله در مراکــزی کــه به وســیلۀ مدرســۀ عالی تلويزيون تعییــن خواهد شــد، موفق شــوند، گواهینامــه ای در يکی 
از رشــته های تحصیلــی داده خواهــد شــد کــه ارزش آن عالــی )فوق ديپلــم کمتــر از لیســانس، تکنســین درجــه يــک( خواهــد بود.

ماّدۀ 11: برنامۀ تحصیلی مدرسه بايد به تصويب وزارت علوم و آموزِش عالی رسیده باشد.

ماّدۀ 12: امتحانات نهايی مدرسه بايد با نظارت نمايندۀ وزارت علوم و آموزِش عالی برگزار شود.

مــاّدۀ 13: گواهینامــۀ عالــی فارغ الّتحصیــان پــس از امضــاء رئیس مدرســه، سرپرســت ســازمان تلويزيــون ملـّـی ايــران و وزير علوم 
و آمــوزِش عالــی صــادر خواهد شــد.

ماّدۀ 14: گواهینامۀ آن عّده از فارغ الّتحصیان که تعّهد خدمت در مراکز تلويزيونی دارند، پس از انجام تعّهد داده خواهد شد.

اين اساسنامه در تاريخ 1348/12/20 ش. به تصويب وزارت علوم و آموزِش عالی رسیده است.

وزير علوم و آموزِش عالی

)دفتر امور شوراها، بی تا(

در 1351 ش. در مدرسۀ عالی تلويزيون و سینما، شش دورۀ فوق ديپلم در گرايش های :

تهّیۀ رپرتاژ، تصويربرداری، مونتاژ، کارگردانی، صدا و فرستنده؛ برگزار و تدريس  می شده است.

)دفتر طرح ها و بررسی ها، 1351(

ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی در گزارش  علــی اکبــر بیهقــی، عضــو گروه شــناخت و ســنجش پژوهــش در مؤِسّ
پژوهــش خويــش در 1353 ش. چنیــن آورده اســت:

ــن  ــی می باشــند. از اي ــرد ايران ــه 4 زن و 10 م ــأت علمــی دارد ک ــون و ســینما، 17 عضــو هی ــی تلويزي مدرســۀ عال
ــد. اعضــای  تعــداد يــک نفــر پزشــک متخّصــص، يــک نفــر دکتــری، 9 نفــر فــوق  لیســانس و 6 نفــر لیســانس دارن
هیــأت علمــی يــک نفــر از آمريــکا، 2 نفــر از آلمــان و 14 نفــر از ايــران باالتريــن مــدرک تحصیلــی خــود را دريافــت 
ــان فرانســه تســلّط  ــه زب ــر ب ــی و 3 نف ــان آلمان ــه زب ــر ب ــان انگلیســی و 2 نف ــه زب ــر ب ــا 13 نف ــه از آنه ــد ک کرده ان
ــن  ــر اظهارنشــده اســت، هســتند. از اي ــس و 3 نف ــر حقّ الّتدري ــک نف ــت، ي ــام وق ــتخدام تم ــر اس ــته اند. 13 نف داش

ــد. ــه اظهارنشــده اســت، بوده ان ــد خدمــت و بقی ــک نفــر خري ــن رســمی، ي ــراد 13 تَ اف

هــر 17 عضــو هیــأت علمــی ايــن مدرســۀ عالــی مرتبــۀ مدرِّســی دارنــد. اعضــای هیأت علمــی مدرســۀ عالــی تلويزيــون 17 جلد 
کتــاب، 46 مقالــۀ داخلــی، يــک مقالــۀ خارجــی و 62 جــزوۀ آموزشــی منتشــر کرده انــد.

)بیهقی، 1353(

در 1354 ش. مدرســۀ عالــی تلويزيــون و ســینما در دو رشــتۀ تحصیلــی 1. فّنــی و 2. تولیــد در مقطــع فوق ديپلــم دانشــجويان 
منطقــه ای و کشــوری گزينــش کــرده اســت کــه داوطلبــان فّنی بــا ديپلــم بــرق و الکترونیــک و داوطلبان تولیــد از کلّیــۀ ديپلم ها 

بوده انــد.

شرایط اختصاصی  اين  داوطلبان عبارت  بوده  است از:

• در اين مدرسۀ عالی متولدين 1329 ش. يا بعد از آن پذيرفته می شوند .	



• زبان خارجی دوران تحصیل انگلیسی يا فرانسه است.	

• ــره 500 و 	 ــل دارای نم اق ــه گانه حِدّ ــای س ــک از آزمون ه ــر ي ــد در ه ــی باي ــتۀ فّن ــل در رش ــان تحصی داوطلب
ــند. ــره 550 باش ــل دارای نم اق ــه حِدّ ــه گان ــای س ــک از آزمون ه ــر ي ــد در ه ــد باي ــتۀ تولی ــان رش داوطلب

• ــرای 	 ــی ب ــۀ عال ــن مدرس ــه اي ــان ورود ب ــطه داوطلب ــم متوّس ــی شش ــی نهاي ــات کتب ــّدل امتحان ــل مع اق حِدّ
ــرای  ــطه ب ــات ششــم متوّس ل کّل امتحان ــِدّ ــل مع اق ــه داری 14 و حِدّ ــی و خان ديپلم هــای طبیعــی، رياضــی، ادب

ــت. ــده اس ــن ش ــا 15 تعیی ــاير ديپلم ه س

• از کلّیۀ داوطلبان رشته های ياد شده، معاينات پزشکی و روانی به عمل خواهد آمد.	

نحوۀ انتخاب دانشجویان رشتۀ فّنی:

• ل نمرات آزمايش همگانی در مقیاس صفر تا 20، با ضريب 1	 معِدّ

• ل امتحانات کتبی نهايی ششم متوّسطه برای ديپلم های رياضی، با ضريب 3	 معِدّ

• ل داوطلبــان در دروس اختصاصــی ششــم دبیرســتان بــر حســب نــوع ديپلــم آنــان در دروس اصلی محاســبه می شــود و 	 معــِدّ
ل دروس رياضــی باالتــر می باشــند، نســبت بــه ســايرين حــِقّ تقــّدم خواهنــد داشــت و در صورت  داوطلبانــی کــه دارای معــِدّ
ل دروس فیزيــک و مکانیــک آنــان باالتــر باشــد نســبت بــه ديگــران  ل رياضــی، داوطلبانــی کــه معــِدّ مســاوی بــودن معــِدّ

ــت دارند. ارجحّی

)سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1354(

سات آموزِش عالی را نپذيرفت. اين مدرسۀ عالی به دلیل نیازهای تخّصصی و سازمانی، اليحۀ ادغام دانشگاه ها و مؤِسّ

3.5.2.4. آمار آموزِش عالی

جدول 15 ، آمار آموزِش عالی در مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما 

سال تحصیلیردیف
شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

113335712---
21334192140---
1134820116136---
2134928137165115465
313502613115764450
4135127122149166480
5135223124147103141

61353301892191888106

7135440147187---
ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، 1355( و )صــدری افشــار، 1350( و )دفتــر طرح هــا و  )مؤِسّ

بررســی ها،1352(
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4.5.2.4. کتاب نامه
ســۀ تحقیقات 	• ------. آمــار آمــوزِش عالــی ایران. تهــران: مؤِسّ

و برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، مهــر 1355 ش.

ــته های 	• ــی و رش ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ ------. دانش
تحصیلــی ســال 1351 ش. تهــران: دفتــر طرح هــا و بررســی ها، 

وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی، خــرداد 1352 ش. 

ــی 	• ــرایط اختصاص ــی، ش ــته های تحصیل ــای رش ------. راهنم
ســات آمــوزِش  و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاه ها و مؤِسّ
عالــی. تهران: ســازمان ســنجِش آمــوزش کشــور، تیــر 1354 ش.

و 	• دانشــگاه ها  ------. رشــته های تحصیلــی موجــود در 
ــا و  ــر طرح ه ــران: دفت ــور. ته ــی کش ــوزِش عال ــات آم س مؤِسّ
بررســی ها، وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی، خــرداد 1351 ش.

------. قوانیــن و اساســنامه های مصــوَّب دانشــگاه ها و 	•
ــا ســال 1349 ش. تهــران: دفتــر  ــی ت ــوزِش عال ســات آم مؤِسّ

ــا. ــی، بی ت ــوزِش عال ــوم و آم ــوراها، وزارت عل ــور ش ام

بیهقــی، علــی اکبــر. بررســی آمــاری در مــورد اعضــای هیــأت 	•
ــی  ــوزِش عال ســات آم آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــی و  ــزی علم ــات و برنامه ري ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ــران. ته ای

ــان 1353 ش. ــی، آب آموزش

صــدری افشــار، غامحســین. سرگذشــت ســازمان ها و نهادهای 	•
ــوزِش  ــوم و آم ــران: وزارت عل ــران. ته ــی در ای ــی و آموزش علم

ــی، 1350 ش. عال

طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزش عالــی در ایــران: 	•
ــران:  ــاب اّول(. ته ــی )کت ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش

ســازمان ســنجِش آمــوزش کشــور، 1355 ش.

6.2.4. انستیتو های تکنولوژی کشور 
1.6.2.4. پیشینه

»انســتیتوهای تکنولــوژی کشــور«، وابســته بــه وزارت آمــوزش و پــرورش بوده انــد و در 1348 ش. پايه گــذاری 
ــه  ــوده اســت ک ــاز کشــور ب ــورد نی ــک م ــۀ ي ــت تکنســین های درج ــا، تربی ــذاری آنه ــدف از پايه گ ــده اند. ه ش
ــگان  ــد. دانش آموخت ــم می داده ان ــدرک فوق ديپل ــاله، م ــدن دورۀ دو س ــس از گذران ــا پ ــگان آنه ــه دانش آموخت ب
ــد. در صــورت  ــه دهن ــات خــود ادام ــه تحصی ــته اند می توانســتند ب ــر می خواس ــته اند و اگ ــت نداش ــد خدم تعّه
ــی از  ــانس يک ــی دورۀ لیس ــش همگان ــته اند در آزماي ــی می توانس ــۀ عموم ــام وظیف ــت نظ ــودن وضعّی ــن ب روش
ســات آمــوزِش عالــی کشــور کــه دارای رشــتۀ تحصیلــی مــورد نظــر باشــد، شــرکت کننــد  دانشــگاه ها يــا مؤِسّ
و در صــورت موّفقّیــت، طبــق ضوابــط موجــود، شــماری از واحدهــای گذرانــده شــدۀ آنهــا بــه عنــوان واحدهــای 

پذيرفتــه شــدۀ دورۀ لیســانس منظــور می شــده اســت.

)طايــی پور و ديگران، 1355(

2.6.2.4. اساسنامۀ دورۀ دوسالۀ انستیتوهای تکنولوژی کشور
ــورد  ــی م ــین های عال ــان و تکنس ــک مهندس ــت کم ــور تربی ــه منظ ــور ب ــوژی کش ــتیتوهای تکنول ــاّدۀ 1: انس م
ــیس و اداره  ــرورش تأس ــوزش و پ ــه ای در وزارت آم ــی و حرف ــات فّن ــازمان تعلیم ــیلۀ س ــه وس ــور ب ــاز کش نی

خواهــد شــد.

ماّدۀ 2: تحصیل در اين انســتیتوها، شــامل يک دورۀ دوســاله خواهد بود.

ــی و کشــاورزی  ــن فارغ الّتحصیــان هنرســتان های صنعت ــن انســتیتوها از بی ــل در اي ــان تحصی ــاّدۀ 3: داوطلب م
و ششــم دبیرســتان از کســب موفقّیــت در مســابقات ورودی انتخــاب و بــر حســب رشــتۀ تحصیلــی در 

ــت. ــد پرداخ ــل خواهن ــه تحصی ــتیتو ب ــای انس دوره ه

ــاه در  ــدت دو م ــه م ــل ب اق ــی حِدّ ــال تحصیل ــر س ــتان ه ــتیتوها در تابس ــالۀ انس ــجويان دو س ــاّدۀ 4: دانش م
ــرد.  ــد ک ــوزی خواهن ــد، کارآم ــان می باش ــی آن ــتۀ تحصیل ــا رش ــب ب ــا متناس ــوع کار آنه ــه ن ــاتی ک س مؤِسّ



ــوزی الزم  ــدن کارآم ــل و گذران ــالۀ تحصی ــان دورۀ دو س ــس از پاي ســات پ ــن مؤِسّ ــه دانشــجويان اي ــاّدۀ 5: ب م
ــد. ــد ش ــاء خواه ــود، اعط ــد ب ــم خواه ــه ارزش آن فوق ديپل ــی ک ــین عال ــۀ تکنس گواهینام

مــاّدۀ 6: دانشــجويانی کــه از اول ســال تحصیلــی 48-1347 ش. )مهــر 1347 ش.( در انســتیتوهای تکنولــوژی 
ثبــت نــام کــرده و بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد، مشــمول مقــّررات ايــن اساســنامه خواهنــد بــود.

	 1345/11/24 ــوّرخ ــن جلســۀ م ب يکصــد و ســی امی ــوژی مصــوَّ تبصــرۀ 1: اساســنامۀ انســتیتوهای تکنول
ش. شــورای مرکــزی دانشــگاه ها از تاريــخ اول مهــر 1347 ش. لغــو و ايــن اساســنامه جايگزيــن آن 

ــود. خواهــد ب

	 ــد و ب يکص ــوَّ ــنامۀ مص ــب اساس ــه موج ــر 1347 ش. ب ــخ مه ــا تاري ــه ت ــجويانی ک ــط دانش ــرۀ 2: فق تبص
ــان دورۀ  ــا پاي ــوژی شــده باشــند ت ــزی دانشــگاه ها وارد انســتیتوهای تکنول ســی امین جلســۀ شــورای مرک

ــود. ــد ب ــور خواهن ــنامۀ مزب ــّررات اساس ــی مشــمول مق تحصیل

اين اساســنامه در تاريخ 1348/6/25 ش. به تصويب وزارت علوم و آموزِش عالی رســیده اســت.

وزيــر علوم و آموزِش عالی     

)دفتر امور شــوراها، بی تا(

ســۀ آمــوزِش عالــی دولتــی وابســته بــه وزارت آمــوزش و پــرورش گــزارش شــده  در خــرداد 1351 ش.، 42 مؤِسّ
ــت  ــی بهداش ــگاه عال ــی، 4 آموزش ــرای راهنماي ــوژی، 11 دانشس ــتیتو تکنول ــمار 24 انس ــن ش ــه از اي ــت ک اس
ســۀ تربیــت مربّــی امــور هنــری بوده انــد کــه همگــی دورۀ آموزشــی  مــدارس، يــک مدرســۀ عالــی و يــک مؤِسّ

ارائــه می کرده انــد. را  فوق ديپلــم 

روشــنگری دربارۀ هر يک از آنها چنین اســت:

الف: انستیتوهای تکنولوژی

برق و مکانیک تهران. رشته های: برق و مکانیک  )1

خدمات فّنی اداری تهران. رشته های: آمار، حسابداری و حسابرسی  )2

راه و ساختمان ونک تهران. رشته های: راه و ساختمان، دکوراسیون و معماری  )3

صنايع شیمیايی تهران. رشته های: پتروشیمی و صنايع سیلیکات  )4

تهويه، تبريد و برنامه نويسی ماشین های محاسبه تهران. رشته های: تأسیسات فوالدی، تهويه و تبريد؛  الکترونیک،   )5
برنامه نويسی، مديريّت فّنی ماشین آالت، تأسیسات سیلو، تکنسین فّنی ماشین آالت 

نّساجی و رنگرزی تهران. رشته های: نّساجی، رنگرزی  )6

طّراحی و نقشه ِکشی صنعتی تهران. رشته های: طّراحی، نقشه ِکشی صنعتی  )7

برق و مکانیک اصفهان. رشته های: برق، مکانیک، راه و ساختمان و رنگرزی  )8

ماشین آالت کشاورزی تبريز. رشته های: خاک و آبیاری، مکانیک ماشین آالت کشاورزی  )9

برق و مکانیک تبريز. رشته های: برق، مکانیک، راه و ساختمان  )10
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بازرگانی تبريز. رشته های: حسابداری عمومی، امور بازرگانی، بیمه و حمل و نقل  )11

برق و مکانیک رشت. رشته های: برق، مکانیک ، راه و ساختمان  )12

ماشین آالت کشاورزی اهواز. رشته های: خاک و آبیاری، مکانیک ماشین آالت کشاورزی  )13

برق و مکانیک اهواز. رشته های: برق، مکانیک، راه و ساختمان   )14

برق و مکانیک بابل. رشته های: برق،مکانیک، راه و ساختمان  )15

برق و مکانیک کرمانشاه. رشته های: برق، مکانیک، راه و ساختمان  .16

برق و مکانیک شیراز. رشته های: برق، مکانیک، راه و ساختمان  )17

برق و مکانیک مشهد. رشته های: برق،مکانیک، راه و ساختمان  )18

برق و مکانیک کرمان. رشته های: برق، مکانیک، معماری، راه و ساختمان  )19

برق و مکانیک قزوين. رشته های: برق، مکانیک، راه و ساختمان  )20

ماشین آالت کشاورزی رشت. رشته های: خاک و آبیاری، مکانیک ماشین آالت کشاورزی  )21

آفات انباری سیلوها ساری. رشته: آفات انباری سیلوها  )22

برق و مکانیک رضائیه )ارومّیه(. رشته های: برق، مکانیک، راه و ساختمان  )23

ماشین آالت کشاورزی رضائیه )ارومّیه(. رشته های: خاک و آبیاری، مکانیک ماشین آالت کشاورزی  )24

دانشسرای راهنمایی شهرهای:

ــه در  ــدان، ک ــهد و هم ــاه، مش ــان، کرمانش ــیراز، کرم ــاری، ش ــت، س ــران، رش ــز، ته ــواز، تبري ــان، اه  اصفه
ــه  و  ــان خارج ــانی؛ زب ــوم انس ــات و عل ــی؛ ادبّی ــی و تجرب ــوم رياض ــۀ عل ــته های چهارگان ــا رش ــی آنه همگ

ــت. ــده اس ــه می ش ــن و ارائ ــن تدوي ــه و ف ــناخت حرف ش

آموزشــگاه عالی بهداشت مدارس شهرهای:

 اصفهــان، تهــران، ســاری و مشــهد کــه در همگــی آنهــا دورۀ بهداشــت مــدارس تدريــس و ارائــه می شــده 
. ست ا

ســۀ تربیت مربّیان امور هنری در تهران در رشــته های: مدرســۀ عالی هتلداری در تهران و مؤِسّ

ــرده  ــه می ک ــان، موســیقی و هنرهــای تجســمی درس و دورۀ آموزشــی ارائ ــِنّ بی ــر، خــّط، نّقاشــی، ف تئات
اســت. 

)دفتر طرح ها و بررســی ها، 1351(

ــه ای وابســته  ــی و حرف ــم فّن ــت معلِّ ــز تربی ــوژی و 11 مرک در اســفند 1360 ش.، شــمار 46 انســتیتوی تکنول
ــال  ــتیتوها فّع ــی از انس ــه برخ ــت ک ــده اس ــزارش ش ــور گ ــر کش ــرورش در سراس ــوزش و پ ــه وزارت آم ب

ــد. ــال بوده ان ــه ای فّع ــی و حرف ــم فّن ــت معلِّ ــز تربی ــط 6 مرک ــد و فق نبوده ان



)دبیرخانۀ شورای عالی هماهنگی، 1360(

3.6.2.4. آمار آموزِش عالی
جدول 16 ، آمار واحدهای آموزِش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش

سال تحصیلیردیف
شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

1135490132229931312
21353120912637238463193152047135
31352461065511161
41351994914406243505328668012008
5135079621021018272189226724564
6134992033894309
713483883643403149202251

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( )مؤِسّ

4.6.2.4. کتاب نامه
ســۀ 	• ------. آمــار آمــوزِش عالــی ایــران. تهــران: مؤِسّ

ــزی علمــی و آموزشــی، مهــر 1355 ش. تحقیقــات و برنامه ري

ــگاه ها و 	• ــود در دانش ــی موج ــته های تحصیل ------. رش
ــی کشــور. تهــران: دفتــر طرح هــا  ــوزِش عال ســات آم مؤِسّ
و بررســی ها، وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی، خــرداد 

ش.  1351

------. شــناخت مراکــز آمــوزش فّنــی و حرفــه ای موجود 	•
ــی،  ــی هماهنگ ــورای عال ــۀ ش ــران: دبیرخان ــور. ته کش

وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی. اســفند 1360 ش. 
ــريّۀ ش 3. نش

ب دانشــگاه ها 	• ------. قوانیــن و اساســنامه های مصــوَّ
ــال 1349 ش.  ــا س ــور ت ــی کش ــوزِش عال ــات آم س و مؤِسّ
تهــران: دفتــر امــور شــوراها، وزارت علــوم و آمــوزِش 

عالــی، بی تــا.

ــران: 	• ــی در ای ــوزِش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل ــی پ طاي
ــاب  ــور )کت ــی کش ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
اّول(. تهــران: ســازمان ســنجِش آمــوزش کشــور، 1355 ش.

سۀ عالی تکنیکوم نفیسی 7.2.4. مؤِسّ
1.7.2.4. پیشینه

ــطه در شــهر تهــران پايه گــذاری  ــا ســطِح آموزشــی دورۀ متوّس ــه ای نفیســی در 1349 ش. ب ــی حرف آموزشــگاه عال
ــرق، راه و ســاختمان در ســطح  ــک، ب ــا ســه رشــتۀ: مکانی ــه ای نفیســی ب ــه آموزشــگاه حرف شــد و در 1350 ش. ب
فوق ديپلــم تغییــر نــام داد. همزمــان بــا دايــر شــدن دورۀ مهندســی عملــی )برابــر بــا لیســانس( در ايــن آموزشــگاه، 

ســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی« تغییــر يافــت. نــام آن بــه »مؤِسّ

)طايی پور و ديگران، 1355(

ســۀ آموزشــی مجتمــع آموزشــی وزارت راه و ترابــری بــوده اســت کــه بــا  ســه، در آغــاز يکــی از ســه مؤِسّ ايــن مؤِسّ
ــده اســت.  ــذاری ش ــی در 1350 ش. پايه گ ــوزِش عال ــوم و آم ــی وزارت عل ــوزش عال ــورای گســترش آم ــب ش تصوي
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ســۀ آموزشــی ديگــِر مجتمِع آموزشــی وزارت  آموزشــگاه عالــی اختصاصــی راه آهــن و آموزشــگاه عالــی فّنــی راه دو مؤِسّ
راه و ترابــری هســتند. 

ســۀ عالــی، هیــأت اُمنايــی اداره می شــده اســت کــه رئیــس هیــأت اُمنــا، وزيــر راه و ترابــری بــوده اســت  ايــن مؤِسّ
کــه البّتــه رياســت آن از آغــاز تــا ادغــام همــواره بــا بنیان گــذار آن مهنــدس حبیــب اهلل نفیســی بــوده اســت. 

شــمار دانشــجويان آن 339 پســر و 11 دختــر و در مجمــوع 350 نفــر، هم چنیــن شــمار آموزشــگران آن 44 نفــر 
مــدِرّس گــزارش شــده اســت. 2 بــاب آزمايشــگاه، يــک بــاب کتابخانــه بــا 1000 جلــد کتــاب و 30 جــزوۀ درســی 
ســه دارای  8050 مترمربـّـع وســعت زمیــن و 2000 مترمربـّـع وســعت زيربنــای  منتشــر شــده نیــز داشــته اســت. مؤِسّ
ســه 40000 ريــال گفتــه شــده اســت و نشــانی آن در ايــن زمــان،  ســاختمانی بــوده اســت. شــهريۀ دريافتــی مؤِسّ

ــوده اســت. ــه( تلفــن: 302277-301292 ب ــارک امین الّدول ــان بهارســتان )پ تهــران، خیاب

)سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1354: 106(

ســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی از ُمجتمــِع آموزشــی وزارت راه و ترابــری جــدا شــده اســت  در خــرداد 1351 ش. مؤِسّ
ســات آمــوزِش عالــی وابســته بــه وزارت راه در ايــن تاريــخ عبــارت بوده انــد از: اّمــا ديگــِر مؤِسّ

• آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمايی کشوری	

• آموزشگاه عالی تخّصصی هواشناسی	

• آموزشگاه عالی فّنی راه	

• آموزشگاه عالی اختصاصی راه آهن	

)دفتر طرح ها و بررسی ها، 1351: 102(

ــۀ  ــگان آن درج ــه دانش آموخت ــوده و ب ــاله ب ــی 2 س ــای تحصیل ــی« دوره ه ــوم نفیس ــی تکنیک ــۀ عال س در »مؤِسّ
فوق ديپلــم داده می شــده اســت. شــرط ورود، داشــتِن ديپلــم طبیعــی، رياضــی و هنرســتان های صنعتــی و موّفقّیــت 

ــوده اســت. در آزمــون ورودی ب

ــان خارجــی  ــّنی وجــود نداشــته اســت و زب ــی شــرط ِس ــک از رشــته های تحصیل ــچ ي ــرای هی ســه، ب ــن مؤِسّ در اي
ــه ايــن  در طــول دوران تحصیلــی، انگلیســی، فرانســه يــا آلمانــی بــوده اســت. مجمــوع امتیــازات داوطلبــان ورود ب
ــی  ــی نهاي ــات کتب ل امتحان ــِدّ ــل مع اق ــن حِدّ ــوده و هم چنی ــل 800 می ب اق ــد حِدّ ــی باي ــش همگان ســه در آزماي مؤِسّ
ل کل  اقــل معــِدّ ســه بــرای ديپلمه هــای رياضــی 14، طبیعــی 16 و حِدّ ششــم متوّســطۀ داوطلبــان ورود بــه ايــن مؤِسّ

ــوده اســت. ــا بايســتی 16 می ب ــاير ديپلم ه ــطۀ س ــات ششــم متوّس امتحان

شرایط اختصاصی:

• سه 10درصد دانشجويان خود را از بین داوطلبان زن انتخاب خواهد کرد.	 اين مؤِسّ

• ــر پرداخــت 	 ــام افــزون ب ــه اســتفاده از فرمــان آمــوزش رايــگان نیســتند، هنــگام ثبت ن داوطلبانــی کــه مايــل ب
ــغ 1000  ــد مبل ــن می شــود باي ــی تعیی ــوزِش عال ــوم و آم ــه از طــرف وزارت عل ــق ضوابطــی ک ــر طب شــهريّه ب

ــد. ــت نماين ــا پرداخ ــور يک ج ــه ط ــام ب ــت ثبت ن ــال باب ــت ورزش و 3000 ري ــال باب ري

• ــا تخّصصــی 	 ــرده ي ــوزی ک ــی کارآم ــه رشــته های تحصیل ــوط ب ــی مرب ــه در رشــته های صنعت ــی ک ــه داوطلبان ب
داشــته باشــند بــه شــرط آنکــه تخّصــص آنهــا در مصاحبــه محــرز شــده باشــد، امتیــاز داده خواهــد شــد.



• ــم هنرســتان هســتند 	 ــی کــه دارای ديپل ــان داوطلبان ــت هــر رشــته را از می ــک ســّوم از ظرفّی ســه ي ــن مؤِسّ اي
انتخــاب خواهــد کــرد.

ــه دورۀ لیســانس  ســه دارای دو دورۀ فوق ديپلــم اســت و دانش آموختــگان آن طبــق ضوابطــی می تواننــد ب ايــن مؤِسّ
ســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی« از 1352 ش. دورۀ آموزشــی مهندســی صنايــع )لیســانس( را ارائــه و  راه يابنــد. »مؤِسّ

اجــرا کــرده اســت. 

)جوان و داوری، 1362: 72( و )دفتر طرح ها و بررسی ها، 1352: 109(

ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و  در آبــان 1353 ش. بــه کوشــايی گــروه شــناخت و ســنجِش پژوهــش در مؤِسّ
آموزشــی وابســته بــه وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی، »بررســی آمــاری در مــورد اعضــای هیــأت آموزشــی و پژوهشــی 
ســات آمــوزِش عالــی ايــران« و بــه هّمــت علــی اکبــر بیهقــی انجــام می گیــرد. در ايــن پژوهــش  دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــدۀ اســتاد،  ــس، مرتبه هــای علمــی دربردارن ــدِرّس حقّ التَّدري ــت و م ــت، نیمــه وق ــأت علمــی تمــام وق ــت هی عضويّ
ــت  ــل جه ــِلّ تحصی ــور مح ــی، کش ــأت علم ــای هی ــی اعض ــدرک تحصیل ــن م ــی، باالتري ــتاديار و مربّ ــیار، اس دانش
ســۀ عالــی، شــمار انتشــارات  دريافــت باالتريــن مــدرک تحصیلــی، زبان هــای خارجــی کاربــردی در دانشــگاه يــا مؤِسّ
ســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی  ســۀ آمــوزش عالــی از جملــه مؤِسّ و ... پايــش و ســنجش شــده اند. بیســت و يــک مؤِسّ

ــد.« ــرار نگرفته ان ــی ق ــورد بررس ــزارش م ــن گ ــایی در ای ــای شناس ــال برگ ه ــر در ارس ــت تاخی ــه علَّ »ب

)بیهقی، 1353(

ق، باالتــر از میــدان ونــک نبــش  ســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی در 1354 ش. در تهــران خیابــان مصــِدّ ســرانجام مؤِسّ
ــد.  ــدا می کن ــاد اســتقرار پی ــان[ میردام ]خیاب

2.7.2.4. آمار آموزِش عالی
سۀ عالی تکنیکوم نفیسی جدول 17 ، آمار آموزِش عالی در مؤِسّ

سال تحصیلیردیف
شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

11350599104---
213511223925122426
31352324124446126132
41353558328889131140
513544512881333---

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355: 159( )مؤِسّ

3.7.2.4. زندگینامه
حبیب نفیسی )زادۀ 1287 ش. رشت ؛ درگذشت: 1363 ش. تهران(

ــن  ــوم نفیســی. او همچنی ــی تکنیک ســۀ عال ــران و مؤِسّ ــک ته ــذار دانشــکدۀ پلی تکنی بنیانگ
ــران اســت. ــون کار در اي ِّــف نخســتین قان مول

مهندس حبیب نفیسی
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ولــه(، نخســتین وزيــر بهــداری ايــران بــود. هنگامــی کــه در شــهريور  پــدرش دکتــر علی اصغرخــان نفیســی )مودَّب الدُّ
1310 ش. محّمدرضــا پهلــوی بــه همراهــی بــرادرش علیرضــا، حســین فردوســت و مهرپــور تیمورتــاش بــرای ادامــۀ 

تحصیــل بــه ســوئیس رفــت، دکتــر نفیســی پیشــکار ولیعهــد بــود.

)امینی، 1379: 842(

ــران و  ــتان اي ــتان را در هنرس ــن لُويی و دورۀ دبیرس ــوی َس ــۀ فرانس ــی را در مدرس ــی، دورۀ ابتداي ــب اهلل نفیس حبی
آلمــان و دبیرســتان داُرالُفنــون گذرانــده اســت. در 1308 ش. در تهــران ديپلــم گرفــت و بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه 
خــرج ارتــش بــه فرانســه رفــت. مــدرک مهندســی الکترونیــک و مکانیــک را از دانشــگاه تولــوز دريافــت کــرد ســپس 
بــه آمريــکا رفــت و دورۀ تخّصصــی مهندســی موتــور خــودرو را ســپری کــرد و عضــو انجمــن خــودرو آمريــکا شــد؛ 
آنــگاه در 1316 ش. بــه ايــران بازگشــت. در ارتــش رئیــس کارخانــۀ مهّمات ســازی شــد و درجــۀ ســرگردی گرفــت. 

ــر 1324 ش.  ــر کّل کار در آنجــا شــد. در مه ــت و مدي ــر رف ــی و پیشــه و هن ــه وزارت بازرگان ــس از 1320 ش. ب  پ
ــس  ــّیۀ کنفران ــن دورۀ اجاس ــرای شــرکت در بیســت و هفتمی ــران ب ــت اي ــدۀ دول ــوان نماين ــدس نفیســی، عن مهن
ــه  ــی کار، »وزارت کار« را ب ــس بین الملل ــس و کنفران ــت از پاري ــس از بازگش ــت. پ ــس رف ــه پاري ــی کار ب بین الملل
همــراه مهنــدس همايــون، دکتــر ســراج امامــی و يوســف افتخــاری پايه گــذاری می کنــد. نفیســی پیشــتر مديــرکّل 

ــود.  ــر ب ــی و پیشــه و هن کار در وزارت بازرگان

)مرسلوند، 1376: 230(

در 1325 ش. نیــز بــه معاونــت فّنــی وزارت کار رســید. مهنــدس حبیــب اهلل نفیســی در کابینــه حســین عــاء )از ســه 
شــنبه 29 اســفند 1329 ش. تــا دوازدهــم ارديبهشــت 1330 ش.( وزيــر کار بــود.

)يغمايی، 1375: 249(

ــی در  ــجويان ايران ــت دانش ــار و سرپرس ــر مخت ــمت وزي ــه س ــی ب ــدس نفیس ق، مهن ــِدّ ــدن مص ــس از روی کار آم پ
آمريــکا تعییــن گرديــد و ســال ها بــدون معــارض در ايــن ســمت بــود. پــس از پايــان مأموريــت بــه تهــران بازگشــت 
و بــه معاونــت وزارت فرهنــگ منصــوب شــد. در اوايــل ســال 1346 ش. پــس از بازگشــت از آمريــکا، از دوبــاره رياســت 

ــت. ــران را پذيرف ــک ته دانشــکدۀ پلی تکنی

ســۀ عالــی  ســۀ آمــوزِش عالــی را گرفــت و آن را بــه نــام »مؤِسّ او، پــس از بازنشســتگی مجــّوز پايه گــذاری يــک مؤِسّ
ــگاه  ــز دانش ــت و نی ــم و صنع ــکدۀ عل ــذاری دانش ــی در پايه گ ــدس نفیس ــرد. مهن ــذاری ک ــی« نام گ ــوم نفیس تکنیک
مازنــدران نقــش داشــت. مهنــدس نفیســی مــردی بســیار زرنــگ و عاقلــی بــود و از لحــاظ مالــی و اجتماعــی موّفقّیــت 

خاّصــی پیــدا کــرده بــود. حبیــب نفیســی مقــام اســتادی در دانشــگاه را کســب کــرد.

)عاقلی، 1380 :1635(

بــرادر بــزرگ او، دکتــر عّبــاس نفیســی )زاده: 1285 ش. رشــت – درگذشــت: 1351 ش. تهــران( اســت کــه اســتاد 
ــت مجلــس  ــه وکال ــی دوره هــای 13، 19 و 20 ب ــود و در مجلــس شــورای ملّ دانشــکدۀ پزشــکی دانشــگاه تهــران ب
رســید. در مجلــس ســنا نیــز در دورۀ چهــارم، ِســناتور انتخابــی و دوره هــای پنجــم و ششــم ســناتور انتخابــی شــیراز 
بــوده اســت. از مشــاغل او: دبیــر کّل جمعّیــت شــیر و خورشــید ســرخ ايــران، دبیــر کّل انجمــن حمايــت از کــودکان، 
ــرخ  ــب س ــای صلی ــه جمعیت ه ــس کمیســیون بهداشــت اتحاديّ ــی و رئی ــازمان بهداشــت جهان ــی س ــناس فّن کارش
ــد. کتاب هــای »تاريــخ طــِبّ ايــران«، »تاريــخ نفــوذ طــِبّ اروپايــی در ايــران« و »شــرح چنــد نکتــۀ  جهانــی بوده ان

پزشــکی در شــاهنامۀ فردوســی« از آثــار او هســتند.

)نظری، 1388: 859(



4.7.2.4. کتاب نامه
• ــا 1355 	 ــران از 1318 ت ــی ای ــوزِش عال ــار آم ------. آم

ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و  ش. تهــران: مؤِسّ
آموزشــی، مهــر 1355 ش. 

• ســات آمــوزِش عالــی و 	 ------. دانشــگاه ها و مؤِسّ
رشــته های تحصیلــی ســال 1351 ش. تهــران: دفتــر 
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد 1352 ش.

• شــرایط 	 تحصیلــی،  رشــته های  راهنمــای   .------
ــگاه ها و  ــجو در دانش ــاب دانش ــوۀ انتخ ــی و نح اختصاص
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــی. ته ــوزِش عال ــات آم س مؤِسّ

ــر 1354 ش.  ــور، تی ــوزش کش آم

• ــگاه ها 	 ــود در دانش ــی موج ــته های تحصیل ------. رش
ســات آمــوزِش عالــی کشــور. تهــران: دفتــر  و مؤِسّ
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد 1351 ش.

• سلســله« 	 »پهلــوی،  مقالــۀ  محّمدمهــدی.  امینــی، 
ــاد  ــران: بنی ــالم. چ 1. ج 5. ته ــان اس ــنامۀ جه در دانش

ش.   1379 اســامی،   دايرهݑ المعــارف 

• ــورد اعضــای 	 ــاری در م بیقهــی، علــی اکبــر. بررســی آم
ــات  س ــگاه ها و مؤِسّ ــی دانش ــی و پژوهش ــأت آموزش هی
ــات و  ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ــران. ته ــی ای ــوزِش عال آم

برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، آبــان 1353 ش.

• ــی 	 ــته های تحصیل ــد. رش ــرو و داوری، احم ــوان، خس ج
ســات آمــوزِش عالــی ایــران بــر  دانشــگاه ها و مؤِسّ
بــات مراجــع ذیربــط از ســال 1301 تــا 1358  اســاس مصوَّ
ش. تهــران: معاونــت آموزشــی وزارت فرهنــگ و آموزِش 

ــی، 1362 ش.  عال

• ــران: 	 ــی در ای ــوزش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل طايی پ
ــاب اّول(.  ــی )کت ــوزش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــور، 1355 ش. ــوزش کش ــنجِش آم ــازمان س ــران: س ته

• ــران: 	 ــی در ای ــوزِش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل طايی پ
ــاب  ــور )کت ــی کش ــوزِش عال ــته های آم ــایی رش شناس
ــی، آذر 1356 ش. ــیابی آموزش ــز ارزش ــران: مرک دّوم(. ته

• ــی 	 ــی و نظام ــال سیاس ــاِل رج ــرح ح ــر. ش ــی، باق عاقل
ــار و نشــر  ــران: نشــر گفت ــران. چ 3. ج 3. ته ــر ای معاص

علــم، 1380 ش.

• مرســلوند، حســن. زندگــی نامــۀ رجــال و مشــاهیر ایــران 	
ــام،  ــران: انتشــارات اله )1320 – 1299 ش.( چ 2. ج 1. ته

1376ش. 

• نظــری، منوچهــر. رجــال پارلمانــی ایــران از مشــروطه تــا 	
انقــالب. تهــران: فرهنــگ معاصــر، 1388 ش. 

• ــگ 	 ــارف و فرهن ــوم و مع ــران عل ــال. وزی ــی، اقب يغماي
ــگاهی، 1375 ش. ــر دانش ــز نش ــران: مرک ــران. چ 1. ته ای

8.2.4. مدرسۀ عالی ساختمان
1.8.2.4. پیشینه

ــام  ــا ن ــوده اســت، در فرورديــن 1350 ش. در آغــاز ب ــه دانشــکدۀ پلی تکنیــک تهــران وابســته ب ايــن مدرســه کــه ب
ســۀ تکنولــوژی ســاختمان« پايه گــذاری شــده اســت و در مهــر همــان ســال بــه »مدرســۀ عالــی ســاختمان«  »مؤِسّ
ــه  ــوده اســت کــه ب ــی از همــان آغــاز ساختمان ســازی ب ــام  داده اســت. رشــتۀ تحصیلــی ايــن مدرســۀ عال تغییــر ن

ــت. ــی داده اس ــم م ــدرک فوق ديپل ــگان م دانش آموخت

ــم و در بهمــن 1353 ش. رشــته های  ــی و دکوراســیون در ســطح فوق ديپل در دی 1352 ش. رشــتۀ معمــاری داخل
مهندســی ساختمان ســازی و مهندســی مّســاحی در ســطح لیســانس بــه رشــته های موجــود افــزون شــده اســت. در 
ــی ســاختمان و دکوراســیون  ــی در ســطح لیســانس در رشــته های معمــاری داخل آذر 1354 ش. طــرح دورۀ تکمیل
و گرافیــک جهــت بررســی و تصويــب بــه دبیرخانــۀ شــورای گســترش آموزشــی عالــی وزارت علــوم و آمــوزش عالــی 
ــه رياســت دانشــکدۀ  ــی ســاختمان« ب ــای »مدرســۀ عال ــأت اُمن ــارات هی ــه شــده اســت. از آذر 1354 ش. اختی ارائ

ــرار گرفــت. پلی تکنیــک تهــران تفويــض شــد و ايــن مدرســه تحــت سرپرســتی پلی تکنیــک تهــران ق

»مدرســۀ عالــی ســاختمان« 2600 مترمربّــع وســعت زمیــن و 7000 متــر مربّــع نیــز زيربنــای ســاختمانی داشــته 
ــگران  ــد. آموزش ــوع 1719 بوده ان ــرد و در مجم ــر م ــۀ آن 518 زن و 1201 نف ــمار دانشــجويان دورۀ روزان اســت. ش
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ــد  ــا 2400 جل ــه ب ــاب کتابخان ــک ب ــد. در مدرســه ي ــت می کرده ان ــس خدم ــه حقُّ التَّدري ــد ک ــدِرّس بوده ان آن 76 م
ــری و  ــف هن ــای مختل ــه در گروه ه ــای فوق برنام ــر فّعالّیت ه ــجويان آن از نظ ــت و دانش ــته اس ــود داش ــاب وج کت
ورزشــی زيــر نظــر مربّیــان فّعالّیــت می کرده انــد. نکتــۀ شــايان توّجــه آنکــه »مدرســۀ عالــی ســاختمان« بــا دانشــگاه 

لنــدن همــکاری داشــته اســت.

)طايی پور و ديگران، 1355(

ايــن مدرســه از 1354 ش. از بیــن کلّیــۀ ديپلم هــای تحصیلــی در ســطح کشــوری دانشــجو پذيرفتــه اســت و شــرایط 
اختصاصــی آن عبــارت بوده اســت از:

• اين مدرسه برای هیچ يک از رشته های تحصیلی شرط ِسّنی ندارد.	

• زبان خارجی دوراِن تحصیل انگلیسی است.	

• ــر آن 	 ــزون ب اقــل 2000 و اف ــد حِدّ ــی باي ــی در آزمايــش همگان ــن مدرســۀ عال ــه اي نمــرۀ کّل داوطلبــان ورود ب
اقــل 600 و در هــر يــک از آزمون هــای زبــان فارســی و  نمــرۀ داوطلبــان در آزمــون اســتعداد تحصیلــی بايــد حِدّ

شــناخت ايــران و فرهنــگ ملّــی و زبــان خارجــی دســِت کــم 650 باشــد.

• ــرای ديپلم هــای 	 ــه ايــن مدرســه ب ــات کتبــی نهايــی ششــم متوّســطۀ داوطلبــان ورود ب ل امتحان اقــل معــِدّ حِدّ
ل کّل امتحانــات ششــم متوّســطه بــرای ســاير ديپلمه هــا نیــز 15  اقــل معــِدّ طبیعــی، رياضــی و ادبــی 15 و حِدّ

اســت.

• ــه تشــخیص مقامــات مســئول 	 ــا ب ــی و در حیــن تحصیــل )بن ــه مدرســۀ عال ــدِو ورود ب از پذيرفته شــدگان در بَ
مدرســه( از نظــر اعتیــاد و ســامتی کامــل، معاينــۀ پزشــکی و روانــی بــه عمــل خواهــد آمــد.

• ايــن مدرســه بــه آراســتگی ظاهــر و لبــاِس پذيرفته شــدگان بــه هنــگام ورود و در صحــن تحصیــل توّجــه خــاص 	
دارد.

• ــجويان در 	 ــۀ دانش ــرکت کلّی ــود و ش ــکیل می ش ــر تش ــح و عص ــراً صب ــه منحص ــن مدرس ــای اي ــۀ کاس ه کلّی
کاس هــا اجبــاری اســت. در مــوارد اســتثنايی بنــا بــه تشــخیص مدرســه، کاس هايــی نیــز در ســاعات بعدازظهــر 

تشــکیل خواهــد شــد.

• ــر« اســت. 	 ــن مدرســه دارای يــک دورۀ دو ســالۀ تکمیلــی تحــت عنــوان »ساختمان ســازی و مّســاحی مقادي اي
ــه تحصیــل خــود در  ــط مدرســه ب ــق ضواب ــم رشــتۀ ساختمان ســازی می تواننــد مطاب فارغ التَّحصیــان فوق ديپل

رشــتۀ مذکــور ادامــه دهنــد.

)سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1354(

ــی،  ــی فّن ــه برداری، نقشه ِکش ــاختمانی، نقش ــبات س ــی محاس ــای آموزش ــه در 1351 ش. دارای گروه ه ــن مدرس اي
معمــاری، بــرآورد مقاديــر و تجزيــه و قیمت هــا، مديريـّـت کارگاه هــا و بازديدهــای ســاختمان بــوده اســت و 358 نفــر 
ــد. مدرســه دارای  ــر بوده ان ــز 25 نف ــد. آموزشــگران آن نی ــر پســر بوده ان ــر و 327 نف ــه 31 دخت دانشــجو داشــته ک
يــک بــاب آزمايشــگاه و نیــز يــک کتابخانــه بــا 450 جلــد کتــاب بــوده اســت.  تــا ايــن ســال 34 جلــد کتــاب منتشــر 
ــع  ــی 1220 مترمربّ ــاختمان های آموزش ــعت س ــع و وس ــه 400 مترمربّ ــن مدرس ــعت زمی ــت. وس ــوده اس ــرده ب ک

گــزارش شــده اســت. شــهريّۀ آن 37000 ريــال بــوده اســت.

)دفتر طرح ها و بررسی ها، 1352(



»مدرسۀ عالی ساختمان« دارای دو گرايش تحصیلی به شرح زير بوده است:

ساختمان سازی 
در ايــن رشــته، مديريـّـت در اجــرای عملّیــات ســاختمانی و رهبری کادر ســازنده بــا اســتفاده از اّطاعات نقشــه برداری، 
ــات ســاختمانی و  ــه شــده، شناســايی، طّراحــی و عملّی شــناخت خــاک و غیــره و در دســت داشــتن نقشــه های تهّی

مصالــح آن مطالعــه و بررســی می شــده اســت.

دروس دورۀ دانشبهری:
گزارش نويســی فّنــی، نقشه ِکشــی معمــاری، تکنولــوژی بتــن و آزمايشــگاه، تکنولــوژی ســاختمان، تئــوری و عملّیــات 
ــی  ــح، طراح ــگاه مصال ــا، آزمايش ــر و آنالیزه ــرآورد مقادي ــه خوانی، ب ــاختمانی و نقش ــات س ــه برداری، تأسیس نقش

عملیــات کارگاهــی و بازديــد ســاختمان و ...

دروس دورۀ دانشــیابی: محاســبات اســکلت فــوالدی، محاســبات بِتــن آرمــه، انگلیســی فّنــی، شــناخت و کاربــرد 
مصالــح، تأسیســات و تجهیــزات ســاختمانی، شــناخت روش هــای اجرايــی ســاختمان، مکانیــک خــاک، هیدرولیــک و 

هیدروتکنیــک  

معماری داخلی ساختمان 
ــرای طــرح و  ــه ای خــود را ب ــی و تخّصصــی و حرف ــای فّن ــه مهارت ه ــرادی اســت ک ــرورش اف ــن رشــته پ هــدف اي
تنظیــم فضــای داخلــی و فیزيکــی در اختیــار گــروه طّراحــان قــرار دهنــد. در ضمــن واژۀ معمــاری داخلــی در مقابــل 
دکوراســیون بــا تزئینــات ســاختمان بــه ايــن دلیــل انتخــاب شــده کــه بــه تصــّور اشــتباه، آرايــش محیــط را در مقابــل 
ــل،  ــای ساخته شــدۀ قب ــت اســتفاده از فضاه ــاد جمعّی ــت و ازدي ــا پیشــرفت صنع ــرد. ب ــن بب ــط از بی ــش محی پیراي
ــد بســیار ضــروری و حــّال مشــکات  ــت و احتیاجــات جدي ــور در نظــر گرفتــن موقعّی ــگ و ن تنظیــم مبلمــان، رن

ــند. ــکن می باش مس

ــناخت  ــن(، ش ــی ويتري ــی )طراح ــاری داخل ــتانداردها(، معم ــول اس ــی )اص ــاری داخل ــبهری: معم دروس دورۀ دانش
ــی و  ــر تزيین ــی هن ــاری، مبان ــی معم ــح، نقشه کش ــی مصال ــف معّرف ــای مختل ــناخت روش ه ــح، ش ــرد مصال و کارب

ــگ  ــور و رن ــک ن ــگ شناســی، فیزي ــمی، رن تجّس

دروس دورۀ دانشیابی: هندسۀ ترسیمی، فلسفۀ هنر و زيباشناسی، جامعه شناسی، طّراحی و پیکرسازی 

)طايی پور و ديگران، 1355(

ــی و  ــزی علم ــات و برنامه ري ــۀ تحقیق س ــش در مؤِسّ ــنجِش پژوه ــناخت و س ــروه ش ــو گ ــی، عض ــر بیهق ــی اکب عل
ــه: ــت ک ــه اس ــود در 1353 ش. گفت ــش خ ــزارش پژوه ــی در گ آموزش

اعضــای هیــأت علمــی »مدرســۀ عالــی ســاختمان« يــک نفــر زن و 42 نفــر مــرد هســتند کــه 4 نفــر از آمريــکا، 3 نفــر 
از آلمــان، 5 نفــر از انگلســتان، 27 نفــر از ايــران و 3 نفــر از فرانســه باالتريــن مــدرک تحصیلــی خويــش را دريافــت 
کرده انــد. از ايــن افــراد 20 نفــر بــه زبــان انگلیســی، 4 نفــر بــه زبــان آلمانــی، يــک نفــر بــه زبــان ايتالیايــی، 4 نفــر 
ــی تســلّط داشــته اند. از اعضــای هیــأت علمــی 3 نفــر تمــام وقــت، 2  ــان عرب ــه زب ــان فرانســه و يــک نفــر ب ــه زب ب
ــی و 36 نفــر خريــد خدمــت  ــد کــه يــک نفــر رســمی، 3 نفــر پیمان ــن حقّ الّتدريــس بوده ان نفــر نیمه وقــت و 35 تَ

گــزارش شــده اســت. از نظــر مرتبــۀ علمــی همــه اعضــای هیــأت علمــی ايــن مدرســه »مــدِرّس« هســتند.

ــۀ خارجــی و 57 جــزوۀ  ــی، 17 مقال ــۀ داخل ــاب، 19 مقال ــد کت ــی، 25 جل ــن مدرســۀ عال ــأت علمــی اي اعضــای هی
ــد. ــر کرده ان ــی منتش آموزش

)بیهقی، 1353(
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ــِع  ــه مجتم ــور ب ــی کش ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ ــام دانش ــان ادغ ــی در 1359 ش. در جري ــۀ عال ــن مدرس اي
ــِن طوســی واگــذار شــده اســت. ــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّدي ــی و مهندســی و ســرانجام ب دانشــگاهی فّن

ســات آمــوزش عالــی مســتقر در مرکــز،  ــر پايــۀ اليحــۀ قانونــی ادغــام برخــی از دانشــگاه ها و مؤِسّ ايــن واگــذاری ب
جلســۀ 1358/8/6 ش. شــورای انقــاب صــورت گرفتــه اســت.

2.8.2.4. آمار آموزِش عالی
جدول 18 ، آمار آموزِش عالی در مدرسۀ عالی ساختمان 

سال تحصیلیردیف
شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمِع ُکّلپسردخترجمِع ُکّلپسردختر

113513531535021012
سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( )مؤِسّ

3.8.2.4. کتاب نامه  
• ــا 1355 	 ــران از 1318 ت ــی ای ــوزِش عال ــار آم ------. آم

ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و  ش. تهــران: مؤِسّ
آموزشــی، مهــر 1355 ش.

• ســات آمــوزِش عالــی و 	 ------. دانشــگاه ها و مؤِسّ
رشــته های تحصیلــی ســال 1351 ش. تهــران: دفتــر 
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد 1352 ش.

• شــرایِط 	 تحصیلــی،  رشــته های  راهنمــای   .------
ــگاه ها و  ــجو در دانش ــاب دانش ــوۀ انتخ ــی و نح اختصاص
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــی. ته ــوزش عال ــات آم س مؤِسّ

ــر 1354 ش. ــور، تی ــوزش کش آم

• ــورد اعضــای 	 ــاری در م بیهقــی، علــی اکبــر. بررســی آم
ــات  س ــگاه ها و مؤِسّ ــی دانش ــی و پژوهش ــأت آموزش هی
ــات و  ــۀ تحقیق س ــران: مؤِسّ ــران. ته ــی ای ــوزش عال آم

ــان 1353 ش. ــی، آب ــی و آموزش ــزی علم ــه ري برنام

• طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزِش عالــی در ایــران: 	
ــاب اّول(.  ــی )کت ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــور، 1355 ش. ــوزش کش ــنجِش آم ــازمان س ــران: س ته

• طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزِش عالــی در ایــران: 	
شناســایی رشــته های آمــوزِش عالــی )کتــاب دّوم(. 
ــور، 1356 ش. ــوزِش کش ــنجِش آم ــازمان س ــران: س ته

9.2.4. دانشگاه کار و پیشه
1.9.2.4. پیشینه

اين دانشگاه در 1358 ش. از ادغام واحدهای پنج گانۀ »مجتمِع آموزش صنعتی کشور« به ترتیب:

• واحد اصفهان )پایه گذاری 1352 ش.( 	

با رشته های مهندسی: مکانیک، راه و ساختمان، نّساجی، مکانیک )تأسیسات(، الکترونیک

• واحد مشهد )پایه گذاری 1352 ش.(	

با رشته های مهندسی: راه و ساختمان، الکتروتکنیک

• واحد تهران )پایه گذاری 1352 ش.(	

با رشته های مهندسی: مکانیک )تأسیسات(، مکانیک )صنايع اتومبیل(و الکتروتکنیک



•  واحد کاشان )پایه گذاری 1353 ش.(	

• واحد سبزوار )پایه گذاری 1354 ش.(	

تشکیل شده است.

)دبیرخانۀ شورای عالی هماهنگی،1360(

ــی  ــر )مهندســیار( و کارشــناس صنعت ــت تکنســین های ماه ــا هــدف تربی ــی کشــور« ب ــِع آموزشــی صنعت »مجتم
)در قســمت مهندســی تولیــد( بــا همــکاری مراکــز تولیــد و صاحبــان صنايــع بخــش خصوصــی و دولتــی و اجــرای 

ــوده اســت. ــذاری شــده ب ــه ای در 1352 ش. پايه گ ــی و حرف ــوزش فّن ــد آم برنامه هــای جدي

»دانشــگاه کار« ســرانجام بــا ســه دانشــکدۀ مهندســی اصفهــان، مهندســی تهــران و مهندســی مشــهد ســاماندهی 
ــرق،  ــل و 4( ب ــع اتومبی ــک و صناي ــاجی، 3( مکانی ــاختمان، 2( نس ــی: 1( راه و س ــته های مهندس ــود و رش می ش

ــد. ــوزش می ده ــک را آم ــک و الکترونی الکتروتکنی

ــی و  ــات فّن ــا کســب تجربی ــراه ب ــی هم ــای علم ــود را کســب مهارت ه ــی خ ــوزِش عال ــی آم ــن دانشــگاه، ويژگ اي
ــرده  ــزی ک ــوط را طرح ري ــع مرب ــاله در صناي ــک س ــن روی دورۀ کارورزی ي ــد، از همی ــع می دان ــی در صناي عمل
ــن  ــاط الزم بی ــه ای دانشــجويان، ارتب ــوزش حرف ــر آم ــزون ب ــه اف ــوده اســت ک ــن دانشــگاه آن ب ــدف اي اســت. ه
ــع  ــردی، مســائل صناي ــرار شــود و اســتادان دانشــگاه بتواننــد در انجــام پژوهش هــای کارب صنعــت و دانشــگاه برق
را حــل نماينــد. روشــن اســت کــه در ايــن شــرايط صنايــع مهندســی نیــز از نتايــج بررســی های علمــی اســتادان 

ــود. ــد نم ــری خواهن ــود بهره گی ــی خ ــای علم ــرفت فّعالّیت ه ــۀ پیش ــگاه در زمین دانش

ــا حــّد امــکان تعــداد دروس  ــن دانشــگاه نیــز کوشــش شــده اســت کــه ت ــزی آموزشــی گروه هــای اي در برنامه ري
ــزی  ــن برنامه ري ــۀ ســاير دانشــگاه ها بیشــتر باشــد. در اي ــا برنام ــا در مقايســه ب ــردی آزمايشــگاه ها و کارگاه ه کارب
ــز  ــته نی ــر رش ــی ه ــواِدّ تخّصص ــی از م ــه، برخ ــر دروس پاي ــزون ب ــال اول اف ــار نیم س ــه در چه ــده ک ــور ش منظ

تدريــس شــوند.

دورۀ دّوم تحصیــات نیــز شــامل گذرانیــدن دورۀ کارورزی در صنايــع بــه مــّدت يــک ســال تقويمــی بــا ارزش 10 
واحــد و گذرانیــدن 63 واحــد درســی ديگــر در دانشــگاه کار خواهــد بــود کــه منجــر بــه اخــذ درجــۀ دانشــیابی 

ــده اســت. ــی( می ش )مهندســی عمل

)دفتر مرکزی امور آموزشی، 1358(

»مجتمــِع آمــوزش صنعتــی کشــور« افــزون بــر ايــن کــه کتاب هــای مــورد نیــاز تکنســین ها و مهندســین تولیــد 
کشــور را تهّیــه می کــرده اســت، بــر نحــوۀ آمــوزش همــراه بــا درس تکیــه داشــته اســت. ايــن مجتمــع مديريّــت 

هیــأت اُمنايــی داشــته و رياســِت هیــأت اُمنــای آن نیــز بــا وزيــر علــوم و آمــوزِش عالــی بــوده اســت.

شــرایط اختصاصی پذيرش در 1354 ش. در »مجتمِع آموزِش صنعتی کشــور« چنین بوده است:

• ســِنّ داوطلبان نبايد از 26 سال بیشتر باشد.	

• اقل مجموع امتیازات داوطلبان در آزمون های ســه گانه آزمايش همگانی 1500 تعیین شــده اســت.	 حِدّ

• زبان انگلیســی برای کلّیۀ رشته ها انگلیسی است.	

• دورۀ تحصیــل در مجتمــِع آمــوزش صنعتــی کشــوری دو ســال اســت کــه کار بــا درس تــوأم بــوده و هنــگام 	
ــد. ــوق پرداخــت می کن ــوز و کارورز حق ــوان کارآم ــه عن ــف ب کار در مقاطــع مختل
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نشــانی دبیرخانــۀ مجتمــِع آمــوزش صنعتــی کشــور تهــران، خیابــان کــوروش کبیــر، رو بــه روی ســینمای مولــن 
ــوده اســت. ــای: 761672 – 751532 ب ــان شــهناز اول، شــمارۀ 13، تلفن ه روژ، خیاب

)سازمان سنجِش آموزِش کشور، 1354(

ــی  ــزی علم ــات و برنامه ري ــۀ تحقیق س ــش در مؤِسّ ــنجش پژوه ــناخت و س ــروه ش ــو گ ــی، عض ــر بیهق ــی اکب عل
و آموزشــی، در گــزارش و نتیجــۀ پژوهــش خــود دربــارۀ »مجتمــِع آمــوزِش صنعتــی کشــور« اينگونــه نوشــته 

اســت:

ســۀ آمــوزِش عالــی مســتقِلّ دولتــی شــناخته مــی شــود، 16 نفــر عضــو هیــأت علمــی  ايــن مجتمــع کــه مؤِسّ
دارد کــه 15 نفــر مــرد و يــک نفــر زن هســتند؛ از ايــن افــراد يــک نفــر بــا مــدرک Ph.D، يــک نفــر دکتــر، 

ــته اند. ــانس داش ــر لیس ــانس و 8 نف ــوق  لیس ــر ف 6 نف

ــر از  ــتان، 11 نف ــر از انگلس ــک نف ــان، ي ــر از آلم ــکا، 2 نف ــر از آمري ــک نف ــی، ي ــأت علم ــای هی ــن اعض از اي
ــر  ــراد، 5 نف ــن اف ــد. از اي ــت کرده ان ــود را درياف ــی خ ــدرک تحصیل ــن م ــر از فرانســه باالتري ــک نف ــران و ي اي
ــر  ــک نف ــر رســمی، ي ــه 4 نف ــر اظهار نشــده ک ــس و 2 نف ــر حقُّ التَّدري ــت و 6 نف ــر نیمــه وق ــت، 3 نف تمــام وق

ــده اند. ــزارش ش ــده گ ــر اظهار نش ــت و 2 نف ــد خدم ــر خري ــی، 9 نف پیمان

)1353 )بیهقی، 

مجتمِع آموزِش صنعتی کشــور، واحد اصفهان
پايه گــذاری آن در 1352 ش. بــوده اســت و دفتــر مرکــزی مجتمــع در اصفهــان خیابــان کهنــدژ قــرار داشــته 
ــد.  ــاختمان بوده ان ــات، راه و س ــک، تأسیس ــرق، مکانی ــاجی، ب ــی: نّس ــی آن مهندس ــته های تحصیل ــت. رش اس
ــع گــزارش  ــع و وســعت زيربنــای ســاختمان ها 4000 مترمربّ وســعت تقريبــی زمیــن مجتمــع 10000 مترمربّ
شــده اســت. شــمار دانشــجويان آن 385 نفــر اســت کــه 19 نفــر زن و 366  نفــر مــرد هســتند. آموزشــگران 
ــه  ــام وظیف ــت انج ــه وق ــت و نیم ــام وق ــورت تم ــه ص ــه ب ــتند ک ــدِرّس هس ــی 19 ُم ــِع صنعت ــن مجتم اي

ــته اســت. ــرار داش ــه ق ــاب در مجموع ــد کت ــا2000 جل ــه ب ــاب کتابخان ــک ب ــد. ي می کنن

جدول 19 ، آمار آموزِش عالی واحد اصفهان

سال تحصیلیردیف
شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

11352-120120---
2135322342364---
3135417367384---

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( )مؤِسّ

مجتمِع آموزشی صنعتی کشور، واحد تهران
ــا پذيــرش 80 نفــر دانشــجو در رشــتۀ مهندســی صنايــع اتومبیــل کار  ايــن واحــد صنعتــی در بهمــن 1352 ش. ب
خــود را آغــاز کــرده اســت و در 1353 ش. نیــز رشــتۀ تأسیســات را بــه مجموعــه درس هــا و رشــته های خــود افــزوده 
ــع  ــاختمان ها، 1200 مترمربّ ــای س ــی زيربن ــعت تقريب ــع و وس ــن آن، 1500 مترمربّ ــی زمی ــعت تقريب ــت. وس اس

ــت. ــزارش شده اس گ

ــن واحــد  ــد. آموزشــگران اي ــرد بوده ان ــر م ــر زن و 285 نف ــوده اســت کــه 17 نف ــر ب شــمار دانشــجويان آن 302 نف



صنعتــی 14 نفــر ُمــدِرّس بوده انــد کــه بــه صــورت تمــام وقــت و نیمــه وقــت کار می کرده انــد. يــک بــاب کتابخانــه 
بــا 3392 جلــد کتــاب در اختیــار دانشــجويان بــوده اســت و فّعالّیت هــای فــوق برنامــۀ ايــن واحــد، بیشــتر ورزشــی 

و در رشــته های فوتبــال، بســکتبال و والیبــال گــزارش شــده اســت.

جدول 20 ، آمار آموزِش عالی واحد تهران

سال ردیف
تحصیلی

شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

1135327981---

2135417219236---
سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( )مؤِسّ

مجتمِع آموزشی صنعتی کشور، واحد سبزوار
ــنگین  ــین های س ــک ماش ــی مکانی ــد، مهندس ــن واح ــی اي ــتۀ تحصیل ــت و رش ــده اس ــذاری ش در 1354 ش. پايه گ
اســت. وســعت تقريبــی زمیــن آن 40000 مترمربّــع و وســعت تقريبــی زيربنــای ســاختمان های آن 500 مترمربّــع 
بــوده اســت. شــمار دانشــجويان آن 55 نفــر بــوده کــه 52 مــرد و 3 زن گــزارش شــده اســت. آموزشــگران آن 11 نفــر 

ــوده اســت. ــری ب ــای ورزشــی و هن ــبزوار بیشــتر در زمینه ه ــد س ــۀ واح ــای فوق برنام ــد. فّعالّیت ه ــدِرّس بوده ان م

جدول 21 ، آمار آموزِش عالی واحد سبزوار

سال ردیف
تحصیلی

شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

1135444852---
سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( )مؤِسّ

مجتمِع آموزشی صنعتی کشور، واحد کاشان
ــرق، 3( مکانیــک را  ــی مهندســی: 1( نســاجی، 2( ب ــوده اســت و رشــته های تحصیل ــذاری آن در 1353 ش. ب پايه گ
آمــوزش مــی داده اســت. زمیــن ايــن واحــد صنعتــی 3000 مترمربـّـع و زيربنــای ســاختمان های آن 1200 مترمربـّـع 

وســعت داشــته اســت.

شــمار دانشــجويان آن در دورۀ روزانــه 112 نفــر کــه 2 نفــر زن و 11 نفــر مــرد بوده انــد. آموزشــگران واحــد کاشــان، 
13 نفــر مــدرِّس بوده انــد کــه تمــام وقــت و نیمــه وقــت خدمــت آموزشــی داشــته اند.

جدول 22 ، آمار آموزِش عالی واحد کاشان

سال ردیف
تحصیلی

شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

11354-100100---

ش.(
 13

57
ــا 

تـ
 13

20
م )

دّو
ی 

ــو
لـ

په
ِن 

ورا
: د

رم
ــا

هـ
 چ

تار
ـــ

وش
ن



ـی
سـ

طو
ِن 

ــ
ّدی

ُرال
َصی

ه ن
ــ

اج
خو

ی 
ــ

عت
صن

اه 
ـگ

شـ
دان

خ 
ــ

اری
ت

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( )مؤِسّ

مجتمِع آموزشی صنعتی کشور، واحد مشهد
ايــن واحــد در 1352 ش. پايه گــذاری شــده اســت و رشــته های تحصیلــی آن مهندســی: راه و ســاختمان و 
الکترومکانیــک بــوده اســت. واحــد مشــهد، بــا وســعت تقريبــی زمیــن 2300 مترمربّــع و وســعت تقريبــی زيربنــای 
ســاختمانی 1200 مترمربّــع گــزارش شــده اســت. 313 نفــر دانشــجو داشــته کــه از ايــن شــمار، 3 نفــر زن و 310 
ــاب  ــک ب ــت داشــته اســت. ي ــت و نیمه وق ــۀ مدِرّســی تمام وق ــا مرتب ــأت علمــی ب ــد. 16 عضــو هی ــرد بوده ان ــن م تَ
کتابخانــه بــا 3200 جلــد کتــاب در مجموعــه تعريــف شــده اســت. دانشــجويان ايــن واحــد در رشــته های ورزشــی 
فوتبــال، بســکتبال و پینــگ پنــگ فّعالّیــت داشــته اند و در زمینه هــای هنــری بــا اداره کّل فرهنــگ و هنــر خراســان 

می کرده انــد.  همــکاری 

جدول 23 ، آمار آموزِش عالی واحد مشهد

سال تحصیلیردیف
شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمع ُکّلپسردخترجمع ُکّلپسردختر

11353-116116---
213547353360---

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( )مؤِسّ

ــان حقوقــی، چهــارراه درختــی،  ــوده اســت: تهــران، خیاب ــه ايــن نشــانی ب دفتــر مرکــزی »دانشــگاه کار و پیشــه« ب
شــماره 54، تلفن هــای: 751689 – 751690 

)مرکز برنامه ريزی آموزشی، 1360(

اّولین و آخرين رئیس دانشگاه کار و پیشه، دکتر رضا مکنون )از 1358 تا 1359 ش.( بوده است.

ســات آمــوزش عالــی مســتقر در  ايــن دانشــگاه، در جريــان اجــرای اليحــۀ قانونــی ادغــام برخــی از دانشــگاه ها و مؤِسّ
مرکــز، جلســۀ 1358/8/6 ش. شــورای انقــاب در آغــاز بــه مجتمــع دانشــگاهی فّنــی و مهندســی واگــذار و ســرانجام 

بــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّديــِن طوســی ســپرده شــد.

2.9.2.4. آمار آموزِش عالی
جدول 24 ، آمار کشوری ُکّل »دانشگاه کار و پیشه« در 1358 ش.  

  

شمار پذیرفته شدگان

جمع ُکّلپسردختر

9266275
شمار ُکّل دانشجویان

جمع ُکّلپسردختر



9617981894
شمار کادر آموزشی

جمع ُکّلمردزن

1158159
شمار کادر فّنی کمک آموزشی

جمع ُکّلمردزن

-1919

جدول 25 ، آمار دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کار و پیشه، واحد اصفهان 

شمار پذیرفته شدگان

جمع ُکّلپسردختر

69096
شمار ُکّل دانشجویان

جمع ُکّلپسردختر

35769804
شمار دانش آموختگان

جمع ُکّلپسردختر

---
شمار کادر آموزشی

جمع ُکّلمردانزن

-66

جدول 26 ، آمار دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کار و پیشه، واحد تهران

شمار پذیرفته شدگان

جمع ُکّلپسردختر

18586
شمار ُکّل دانشجویان

جمع ُکّلپسردختر

35769804
شمار کادر آموزشی

جمع ُکّلمردزن
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شمار کادر فّنی کمک آموزشی

جمع ُکّلمردزن

-1212

جدول 27 - آمار دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کار و پیشه، واحد مشهد

شمار پذیرفته شدگان

جمع ُکّلپسردختر

29193
شمار ُکّل دانشجویان

جمع ُکّلپسردختر

22579601
شمار دانش آموختگان

جمع ُکّلپسردختر

---
شمار کادر آموزشی

جمع ُکّلمردزن

-5050
شمار کادر فّنی کمک آموزشی

جمع ُکّلمردزن

-33

3.9.2.4. کتاب نامه
• ــۀ 	 س ــران: مؤِسّ ــران. ته ــی ای ــوزِش عال ــار آم ------. آم

تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، مهــر 1355 
ش.

• ــال 1358 ش. 	 ــران، س ــی ای ــوزِش عال ــار آم ------. آم
ــه  ــته ب ــی وابس ــزی آموزش ــز برنامه ري ــران: مرک ج 1. ته
ــی،  ــی و آموزش ــزی علم ــات و برنامه ري ــۀ تحقیق س مؤِسّ

خــرداد 1360 ش.

• ــزی 	 ــر مرک ــران: دفت ــگاه کار. ته ــای دانش ------. راهنم
ــر 1358 ش. ــگاه کار، تی ــی، دانش ــور آموزش ام

• شــرایط 	 تحصیلــی،  رشــته های  راهنمــای   .------
ــگاه ها و  ــجو در دانش ــاب دانش ــوۀ انتخ ــی و نح اختصاص

ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــی. ته ــوزش عال ــات آم س مؤِسّ
آمــوزش کشــور، تیــر 1354 ش.

• ------. شــناخت مراکــز آمــوزش فّنــی و حرفــه ای موجود 	
ــی هماهنگــی،  ــۀ شــورای عال ــران: دبیرخان ــور. ته در کش
وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی، اســفند 1360 ش. 

ــريّۀ ش 3. نش

• ــای 	 ــورد اعض ــاری در م ــی آم ــر. بررس ــی اکب ــی، عل بیهق
ســات  هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ها و مؤِسّ
ســۀ تحقیقــات و برنامه ريــزی  آمــوزش عالــی. تهــران: مؤِسّ

ــان 1353 ش. ــی، آب ــی و آموزش علم

• ــران: 	 ــی در ای ــوزِش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل ــی پ طاي
ســات آمــوزِش عالــی )کتــاب اّول(.  دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــور، 1355 ش. ــوزش کش ــنجش آم ــازماِن س ــران: س ته



10.2.4. مدرسۀ عالی فّنی 
1.10.2.4. پیشینه

برای نخستین بار، نويد پیدايی مدرسۀ عالی فّنی تهران در خرداد 1351 ش. داده شده است.

)دفتر طرح ها و بررسی ها، 1351: 153(

ــت و  ــده اس ــذاری ش ــت در 1352 ش. پايه گ ــوده اس ــرورش ب ــوزش و پ ــه وزارت آم ــته ب ــه وابس ــه ک ــن مدرس اي
رشــته های تحصیلــی آن مهندســی راه و ســاختمان، الکترونیــک، الکتروتکنیــک )فشــار قــوی(و نقشــه برداری 

گــزارش شــده اند.

ايــن مدرســۀ عالــی کــه در خیابــان کاخ شــمالی تهــران بــوده اســت، 900 مترمربـّـع ُوســعت زمیــن و 700  مترمربـّـع 
زيــر بنــای ســاختمانی داشــته اســت. شــمار دانشــجويان روزانــۀ آن 678 مــرد و 65 زن گفتــه شــده اســت کــه در 

ــد. ــر بوده ان ــوع 743 نف مجم

اين مدرسۀ عالی 35 نفر مدّرس داشته است که به طور تمام وقت و نیمه وقت خدمت می کرده اند.

)طايی پور و ديگران، 1355(

در 1354 ش. »مدرســۀ عالــی فّنــی« از بیــن داوطلبــان ديپلــم رشــته های رياضــی و طبیعــی در ســطح غیــر 
منطقــه ای )کشــوری( دانشــجو گرفتــه اســت و شــرایط اختصاصــی آنــان:

• ســۀ عالی بايد متولّد ســال 1329 ش. يا بعد از آن باشــند.	 داوطلبان ورود به اين مؤِسّ

• زبان خارجی دوراِن تحصیل، انگلیســی اســت.	

• ســۀ عالی در آزمايش همگانی بايد 1500 باشــد.	 اقــل امتیــازات داوطلبان ورود به اين مؤِسّ حِدّ

• ــل 	 اق ــد حِدّ ــی باي ســۀ عال ــن مؤِسّ ــه اي ــاِن ورود ب ــطۀ داوطلب ــی ششــم متوّس ــی نهاي ــات َکتب ل امتحان ــِدّ مع
13 باشــد.

• ــف( و راه و 	 ــار ضعی ــرق فش ــک )ب ــه برداری، الکترونی ــته های نقش ــرای رش ــر ب ــجويی دخت ــهمیۀ دانش س
ــا ده درصــد تعییــن  ــوی( ت ــرق فشــار ق ــرای رشــتۀ الکترونیــک )ب ــا ســی درصد و ب ــر ت ســاختمان حداکث

شــده اســت.

• ــم 	 ــگان آن مــدرک فوق ديپل ــه دانش آموخت ــی« دو ســال اســت و ب ــی فّن ــل در »مدرســۀ عال ــّدت تحصی م
داده می شــود.

ســۀ عالی بر پايۀ: انتخاب دانشــجو در اين مؤِسّ

الــف( مجمــوِع نمرات ُدروس اختصاصــی امتحانات َکتبی نهايی متوّســطه و ب( مصاحبه

انجــام می شــده اســت و داوطلبــان می توانســته اند در دو رشــتۀ تحصیلــی همزمــان تقاضــای پذيــرش 
ــت. ــوده اس ــدور نب ــته مق ــر رش ــام تغیی ــس از ثبت ن ــا پ ــد، اّم کنن

 )ســازمان سنجِش آموزِش کشور، 1354(
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ــه برداری، راه و  ــی: نقش ــتۀ مهندس ــار رش ــانس، چه ــی لیس ــی، در دورۀ آموزش ــۀ عال ــن مدرس از 1355 ش. اي
ســاختمان، بــرق و الکترونیــک، مکانیــک و تولیــد را برگــزار کــرده اســت در حالــی کــه پیــش از ايــن تاريــخ 

بــرای ايــن چهــار رشــته فقــط در مقطــع فــوق ديپلــم دورۀ آموزشــی تعريــف شــده بــود.

)جوان و داوری، 1362(

روشنگری در محتوای رشته های تحصیلی »مدرسۀ عالی فّنی« 
الکترونیک

ــای  ــه جريان ه ــوط ب ــای مرب ــری و کاِر پارامتره ــرز اندازه گی ــبات و ط ــا محاس ــنايی ب ــور آش ــه منظ ــته ب ــن رش  اي
ضعیــف از نظــر تئــوری و آزمايشــگاهی تعريــف شــده اســت. کســب آگاهــی کامــل در ارتباطــات الکتريکــی ماننــد 
ارتباطــات راديويــی، تلويزيونــی، شــبکه های ماکروويــو و مخابــرات کشــور يکــی از مهم تريــن هدف هــای ايــن رشــته 

بــوده اســت.

ــی،  ــی مخابرات ــزات صوت ــواج، تجهی ــدان و ام ــرق، می ــو، رســِم ب ــات رادي ــن رشــته: عملّی ــدۀ اي دروس تشــکیل دهن
ــک،  ــک، راديوتکنی ــتم ها، ترمودينامی ــول سیس ــی، اص ــتیک صنعت ــی، اکوس ــک صنعت ــبکه ها، الکترونی ــا و ش مداره

ــاژ و ... ــک و مونت ــگاه، الکتروتکنی ــک، آزمايش ــات الکترونی عملی

راه و ساختمان
ــا خطراتــی از قبیــل آتــش ســوزی،  ــه ب ــه جهــات ايمنــی ســاختمان در مقابل ــح، توّجــه ب شناســايی مقاومــت مصال
زلزلــه، بــاران و ... بــا در نظــر گرفتــِن اصــول رياضــی و هندســی بــرای ايجــاد آن و هم چنیــن توّجــه بــه اســتحکام و 
مقاومــت مصالــح در ســاختن راه هــا بــا در نظــر گرفتــن عوامــل فّنــی و میــزان اســتفاده ای کــه از ايجــاد آنهــا مــورد 

نظــر بــوده اســت.

ــوژی مــواد، مکانیــک خــاک، ســاختمان های فلــزی، مقاومــت  دروس اختصاصــی دورۀ دانشــبهری: اســتاتیک، تکنول
ــرآورد  ــت کارگاهــی، ب ــن ســاختمان و مديريّ ــی، تأسیســاِت ســاختمان، قوانی ــح، نقشه ِکشــی و طّراحــی صنعت مصال

ســاختمان و ...

دروس اختصاصــی دورۀ دانشــیابی: ترمودينامیــک )فیزيــک حرارتــی(، زمین شناســی، رياضیــاِت صنعتــی، نقشــه برداری 
عملــی و نظــری، ماشــین آالت و روش هــای ســاختمانی، نقشه ِکشــی ســاختمان، مقاومــت مصالح 

نقشه برداری
ــطح  ــن س ــی در باالتري ــی و فّن ــی علم ــا اّطاعات ــه بردار ب ــین نقش ــت مهندس ــته تربی ــن رش ــکیل اي ــدف از تش  ه
ممکــن اســت کــه ايــن اّطاعــات بايــد نظــری و عملــی باشــد تــا تســلُِّط کامــل بــه کارهــای نقشــه برداری عملــی 
ــی از روش  ــه کــرد ول ــا ســرعت و کمــال بیشــتری تهّی ــی ب ــه کمــک عکس هــای هواي ــوان ب شــود. نقشــه ها را می ت

ــود. ــتفاده می ش ــوارد اس ــی م ــز در بعض ــی نی ــه برداری زمین نقش

ــح، عکســبرداری  ــودزی، تفســیر عکس هــای هوايــی، مقاومــت مصال دروس ِکهــاد: اتوماســیون در فتوگرامتــری، ژئ
ــه برداری و ... ــی، نقش هواي

دروس ِمهــاد: نقشــه برداری راه، نقشــه برداری زمینــی، فتوگرامتــری، ژئــودزی نجــوم، کارتوگرافــی، ژئومورفولــوژی 
ــل و ... ــه تحلی ــادالت ديفرانســیل ، هندس ]زمین ريخت شناســی[، مع

الکتروتکنیک
ــه  ــی ب ــی مهندس ــای اجراي ــف در کاره ــوی و ضعی ــار ق ــرق فش ــروی ب ــص نی ــین های متخّص ــرورش تکنس  پ



ــا ولتــاژ بــرق کــم يــا زيــاد در حالــت جامــد منظــور بــوده اســت. تولیــد  کمــک وســايل و ابزارهــای ُمــدرن ب
وســیع ترانزيســتورها يکــی از مظاهــر ايــن رشــته، گفتــه شــده اســت. در ايــن رشــته اصــول بــرق فشــار قــوی 
ــوده  ــه ب ــورد مطالع ــرق م ــت از ب ــن حفاظ ــرو و همچنی ــرق و نی ــال ب ــانی، انتق ــی برق رس ــف، چگونگ و ضعی

اســت.

ــح،  ــت مصال ــی، مقاوم ــین های الکتريک ــک، ماش ــول الکترونی ــی، اص ــوژی عموم ــبهری: تکنول دروس دورۀ دانش
ــواد و ... ــوژی م ــی ، تکنول ــک صنعت ــی، الکترونی ــین های الکتريک ــی، ماش ــری الکتريک اندازه گی

ــی،  ــین های الکتريک ــتاتیک، ماش ــک و اس ــک، دينامی ــی، ترمودينامی ــات صنعت ــیابی: رياضی دروس دورۀ دانش
ــی و ... ــین های الکتريک ــرق، ماش ــی ب ــول مهندس ــرل، اص ــیم های کنت ــبکه، س ــرو و ش ــال نی انتق

)طايــی پور و ديگران، 1356(

ــی  ــوزش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ ــی از دانش ــام برخ ــی ادغ ــۀ قانون ــرای اليح ــان اج ــگاه، در جري ــن دانش اي
مســتقر در مرکــز، جلســۀ 1358/8/6 ش. شــورای انقــاب در آغــاز بــه مجتمــِع دانشــگاهی فّنــی و مهندســی 

ــِن طوســی ســپرده شــد. ــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّدي واگــذار و ســرانجام ب

2.10.2.4. آمار آموزِش عالی
جدول 28 ، آمار آموزِش عالی مدرسۀ فّنی

سال ردیف
تحصیلی

شمار دانش آموختگانشمار دانشجویان

جمِع ُکّلپسردخترجمِع ُکّلپسردختر

1135321362383---
2135438524562---

سۀ تحقیقات و برنامه ريزی علمی و آموزشی، 1355( )مؤِسّ

3.10.2.4. کتاب نامه
• ســۀ 	 ــران. تهــران: مؤِسّ ــی ای ------. آمــار آمــوزِش عال

تحقیقــات و برنامه ريــزی علمــی و آموزشــی، مهــر 
ش.  1355

• شــرایط 	 تحصیلــی،  رشــته های  راهنمــای   .------
ــگاه ها و  ــجو در دانش ــاب دانش ــوۀ انتخ ــی و نح اختصاص
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــی. ته ــوزِش عال ــات آم س مؤِسّ

ــر 1354 ش.  ــور، تی ــوزش کش آم

• ــگاه ها 	 ــود در دانش ــی موج ــته های تحصیل ------. رش
ســات آمــوزِش عالــی کشــور. تهــران: دفتــر  و مؤِسّ
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــی ها، وزارت عل ــا و بررس طرح ه

خــرداد 1351 ش.

• ــی 	 ــته های تحصیل ــد. رش ــرو و داوری، احم ــوان، خس ج
ســات آمــوزِش عالــی ایــران بــر  دانشــگاه ها و مؤِسّ
بــات مراجــع ذیربــط از ســال 1301 تــا 1358  اســاس مصوَّ
ش. تهــران: معاونــت آموزشــی وزارت فرهنــگ و آموزِش 

ــی، 1362 ش. عال

• طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزِش عالــی در ایــران: 	
ــاب اّول(.  ــی )کت ــوزش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــوزش کشــور، 1355 ش. ــنجِش آم ــازمان س ــران: س ته

• طايــی پــور، علــی و ديگــران. آمــوزِش عالــی در ایــران: 	
شناســایی رشــته های آمــوزِش عالــی )کتــاب دّوم(. 
ــاه  ــور، آذر م ــوزش کش ــنجش آم ــازمان س ــران: س ته

ش.  1356
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11.2،4. دانشکدۀ تربیت دبیر فّنی و علوم پلی تکنیِک تهران
1.11.2.4. پیشینه

پیــرو افزايــش مــدارس فّنــی و حرفــه ای در کشــور، وزارت آمــوزش و پــرورش بــر آن شــد کــه افــزون بــر »مراکــز 
ــم فّنــی و حرفــه ای« در پايــۀ فوق ديپلــم، بــه تربیــت دبیــران در پايــۀ کارشناســی نیــز بپــردازد. بديــن  تربیــت معلّ
منظــور در 1352 ش. »دانشســرای عالــی فّنــی بابــل« بــا پذيــرش 160 دانشــجو و در 1354 ش. »دانشســرای عالــی 
فّنــی آرشــام کرمــان« بــا پذيــرش 168 دانشــجو بــرای دورۀ ســه ســالۀ کارشناســی آغــاز بــه فّعالّیــت کردنــد. مرکــز 
تربیــت معلّــم پســران تهــران »هنرســرای بهبهانــی« نیــز در 1354 ش. بــا موافقــت وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی بــه 
ــزار اقــدام  پذيــرش آزمايشــی دانشــجو بــه منظــور تربّیــت دبیــر در رشــته های بــرق، صنايــع اتومبیــل و ماشــین اب
کــرد، اّمــا دو ســال بعــد يعنــی در 1356 ش. ايــن مرکــز تعطیــل شــد و دانشــجويان آن بــه دانشســرای عالــی فّنــی 

بابــل انتقــال يافتنــد.

در 1355 ش. وزارت آمــوزش و پــرورش بــا »دانشــکدۀ پلی تکنیــک تهــران« قــراردادی امضــاء کــرد کــه بــه موجــب 
آن مقــّرر شــد ايــن دانشــکده بــه منظــور تربیــت دبیــر فّنــی، همه ســاله شــماری از آموختــگان مراکــز تربیــت معلّــِم 
فّنــی و حرفــه ای را از طريــق مســابقۀ ورودی و مصاحبــه بــرای دورۀ دوســالۀ کارشناســی بپذيــرد. در پــی ايــن توافــق، 
ــم  در بهمــن 1355 ش. شــمار 75 نفــر و در مهــر 1356 ش. شــمار 90 نفــر از دانش آموختــگان مراکــز تربیــت معلّ
فّنــی و حرفــه ای در »دانشــکدۀ تربیــت دبیــر فّنــی و علــوم پلی تکنیــک تهــران« در رشــته های مکانیــک، ســاختمان، 

بــرق و معــدن پذيرفتــه شــوند.

ــرورش خدمــت  ــوزش و پ ــان تحصیــات در وزارت آم ــس از پاي ــج ســال پ ــه پن ــد ک ــد بودن ــن دانشــجويان متعّه اي
ــد. نماين

)مرجانی، 138:1373(

ســات آمــوزش عالــی مســتقر در  ايــن دانشــکده، در جريــان اجــرای اليحــۀ قانونــی ادغــام برخــی از دانشــگاه ها و مؤِسّ
مرکــز، جلســۀ 1358/8/6 ش. شــورای انقــاب در آغــاز بــه مجتمــِع دانشــگاهی فّنــی و مهندســی واگــذار و ســرانجام 

بــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّديــِن طوســی ســپرده شــد.   

2.11.2.4. کتاب نامه
• مرجانی، بهناز. سیر تکوینی آموزش فّنی و حرفه  ای 	

در ایران. تهران: معاونت آموزِش متوّسطۀ فّنی و 
حرفه ای وزارت آموزش و پرورش، 1373 ش.

12.2.4.  دانشگاه علوم و فنون
1.12.2.4. پیشینه

در تاريــخ 1358/8/6 ش. شــورای انقــاب، اليحــۀ وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی را بــرای ادغــام برخی از دانشــگاه ها 
ســات آمــوزِش عالــی مســتقر در مرکــز، تصويــب کــرد. در مجمــوع چهــار مجتمــِع دانشــگاهی بــا نام های: و مؤِسّ

• مجتمِع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی	

• مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی	



• مجتمِع دانشگاهی ادبّیات و علوم انسانی	

• مجتمِع دانشگاهی هنر	

از ادغام مدارِس عالی، آموزشکده ها و دانشکده های خصوصی و ... ساماندهی شدند.

ــی  ســۀ آمــوزِش عال ــود يکــی از 12 مرکــز و مؤِسّ »دانشــگاه علــوم و فنــون« کــه در 1357 ش. پايه گــذاری شــده ب
ســاِت آمــوزِش عالــی  بــود کــه در »مجتمــِع دانشــگاهی علــوم اداری و بازرگانــی« جــای گرفــت. ديگــر مراکــز و مؤِسّ

عبــارت بودنــد از:

• مدرسۀ عالی بازرگانی، پايه گذاری 1337 ش.	

• دانشکدۀ حسابداری و علوم مالی نفت، پايه گذاری 1336 ش.	

• مدرسۀ عالی بیمه، پايه گذاری 1349 ش.	

• سازماِن مديريّت صنعتی، پايه گذاری 1349 ش.	

• مرکز مطالعات مديريّت ايران، پايه گذاری 1351 ش.	

• سۀ علوم بانکی، پايه گذاری 1351 ش.	 مؤِسّ

• مدرسۀ عالی ايران زمین، پايه گذاری 1346 ش.	

• مرکز آموزشی مديريّت دولتی، پايه گذاری 1348 ش.	

• سۀ علوم بانکی، پايه گذاری 1343 ش.	 مؤِسّ

• مدرسۀ عالی خدمات جهانگردی و اّطاعات، پايه گذاری 1351 ش.	

• مدرسۀ عالی مهمانداری و خدماِت پرواز، پايه گذاری 1353 ش.	

)انتظاری، 89:1388(

ايــن مجتمــع در کنــار »مجتمــِع دانشــگاهی ادبّیــات و علــوِم انســانی« کــه آن نیــز در بردارنــدۀ 12 مدرســۀ عالــی 
و آموزشــگاه و ... بــود، ســرانجام در 1363 ش. بــر پايــۀ مصّوبــۀ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی، »دانشــگاه عّامــۀ 

ــای: ــا هدف ه ــی« را ب طباطباي

• تأمین و پرورش نیروی انسانی متعّهد و متخّصص مورد نیاز کشور	

• تولید و توسعۀ علم	

پديد آوردند و اين دانشگاه پايه گذاری شد.

از ســويی ديگــر در گزارشــی آمــده اســت کــه »دانشــگاه علــوم و فنــون« زيرمجموعــۀ »مجتمــِع دانشــگاهی فّنــی و 
مهندســی« اســت کــه رشــتۀ مهندســی بــرق در آن تعريــف شــده اســت. 

)دبیرخانۀ شورای عالی هماهنگی، 32:1360(

ــرای پژوهنــدۀ ايــن نوشــتار نیــز  ــه شــده ب ايــن يگانگــی دو عنــوان مرکــز دانشــگاهی و دوگانگــی در محتــوای ارائ

ش.(
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ــت. ــگفت انگیز اس ش

ــی،  ســات آمــوزِش عال ــی ادغــام دانشــگاه ها و مؤِسّ ــان اجــرای اليحــۀ قانون ــه هــر روی ايــن دانشــگاه نیــز در جري ب
ــه  ــی و مهندســی واگــذار و ســرانجام ب ــه مجتمــِع دانشــگاهی فّن جلســۀ 1358/8/6 ش. شــورای انقــاب در آغــاز ب

دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّديــِن طوســی ســپرده شــده اســت.

2.12.2.4. کتا ب نامه
• ــود 	 ــه ای موج ــی و حرف ــوزش فّن ــز آم ــناخت مراک ------. ش

ــی هماهنگــی، وزارت  ــۀ شــورای عال ــران: دبیرخان ــور. ته کش
ــريّۀ ش 3.  ــفند 1360 ش. نش ــی،  اس ــوزِش عال ــگ و آم فرهن

• انتظــاری، يعقــوب. شــصت ســال آمــوزش عالــی، 	
ســۀ پژوهش  تحقیقــات و فّنــاوری در ایــران. تهــران: مؤِسّ

و برنامه ريــزی آمــوزِش عالــی، 1388 ش.



دوراِن جمهوری اسالمی )1357 تا 1367 ش. (1307
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1.5.  روشنگری
ــی و وزارت فرهنــگ و  ــوزِش عال ــوم و آم ــروزی انقــاب اســامی، در 17 اســفند 1357 ش. دو وزارت عل ــس از پی پ
ــرای صرفه جويــی در مصــرف اعتبــارات و کاهــش ديوان ســاالری و اتّخــاذ  هنــر در هــم ادغــام شــدند. ايــن اقــدام ب
خــِطّ مشــی های اساســی و انجــام اقدامــات قاطــع در جهــت اهــداف انقــاب صــورت گرفــت؛ اّمــا ايــن ادغــام لزومــاً 

ــد. ــاب نش ــای دوران انق ــر نیازه ــق ب ــد منطب ــازمان دهی جدي ــکیات مناســب و س ــدۀ تش پديد آورن

ــک نیم ســال  ــد از ي ــی بع ــوزِش عال ــز آم ــت، دانشــگاه ها و مراک ــت موقَّ ــاب و اســتقرار دول ــروزی انق ــا پی اگرچــه ب
تعطیلــی نســبی، بــه ظاهــر فّعالّیت هــای عــادی خــود را آغــاز کردنــد اّمــا شــرايط موجــود جامعــه اجــازۀ اســتمرار 
فّعالّیت هــای دانشــگاهی را نــداد. در ايــن دوره، وضعّیــِت ناشــی از انقــاب و تشــّنجات سیاســی از يــک ســو و افــزون 
بــر آنهــا شــرايط جنــگ تحمیلــی از ســويی ديگــر، موجــب بــی ثباتــی جامعــه، اختــال در نظــام مديريـّـت و اجرايــی 
ــارات آموزشــی و پژوهشــی در بودجــۀ  ــت شــديد اعتب ــای توســعه و اف ــق برنامه ه ــم خــوردن و تعوي ــر ه کشــور، ب

کشــور شــد.

تمرکزگرايــی شــديد در نظــام کان آمــوزِش عالــی بــه همــراه شــکل گیری متولّیــان مــوازی و عــدم امــکان مشــارکت 
دانشــگاهیان در سیاســت ها و مديريـّـت کان آمــوزِش عالــی نیــز از ديگــر مشــکات ايــن دوره بــوده اســت.

ــر  ــی خصوصــی و دولتــی راه را ب ــوزِش عال ســۀ آم ــام 53 مؤِسّ ــان 1358 ش. ادغ ــب اليحــۀ 6 آب ــا تصوي ســرانجام ب
ــی همــوار کــرد. تمرکــز در آمــوزِش عال

ســات آمــوزِش عالــی بــه جهــاد دانشــگاهی ســپرده شــد. بــه موجــب  بــر اثــر انقــاب فرهنگــی، ادارۀ دانشــگاه ها و مؤِسّ
ايــن نظــم جديــد، ســتاد انقــاب فرهنگــی )مصــوَّب 23 ارديبهشــت 1359 ش.( عهــده دار انجــام مأموريّت هايــی شــد 

کــه پیــش از ايــن وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی انجــام مــی داد.

)آراسته و ديگران، 1383: 1260(

2.5. انقالِب فرهنگی
ــد و در دّوم  ــرح ش ــور مط ــی کش ــی و آموزش ــام فرهنگ ــّول در نظ ــرورت تح ــألۀ ض ــن 1359 ش. مس در فروردي
ارديبهشــت 1359 ش. انقــاب فرهنگــی اعــام شــد. بــه دنبــال آن، شــورای انقــاب، تعطیلــی کلّّیــۀ دانشــگاه ها و 
مراکــز آمــوزِش عالــی را از 15 خــرداد 1359 ش. تصويــب کــرد. در 23 خــرداد نیــز فرمــان تشــکیل ســتاد انقــاب 

فرهنگــی صــادر شــد.

ــه مجموعــه ای از اقدامــات جمهــوری اســامی در دوران پــس از انقــاب 1357 ش. )اوج گیــری  انقــاب فرهنگــی ب



ــه،   ــق فرهنگــی در ســطح جامع ــا هــدف ايجــاد تحــّول عمی ــه ب ــه می شــود ک ــا 66-1359 ش.( گفت ــن فّعالّیت ه اي
اسامی ســازی ايــران بــه طــور عــاّم، بازســازی دانشــگاه ها از لحــاظ اهــداف، مأموريّت هــا، محتــوای دروس و تربیــت 

نیــروی انســانی، متعّهــد و متخّصــص بــه طــور خــاّص بــوده اســت. 

ــب شــورای  ــه تصوي ــاب فرهنگــی ب ــای ســتاد انق ــداف و برنامه ه ــق اه ــه تحّق ــی راجــع ب ــر اليحــۀ قانون در 25 تی
ــف شــدند تــا امکانــات آموزشــی، تجهیزاتــی  انقــاب رســید. بــه موجــب آن، دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزِش عالــی موظَّ

ــد. ــرای بازســازی و نوســازی کشــور در اختیــار برنامه هــای ســتاد بگذارن و وســايل کارگاهــی را ب

3.5. ادغام دانشگاه ها و مراکز آموزِش عالی
ســات آمــوزِش عالــی دولتــی و خصوصــی هماننــد در سراســر ايــران، يکــی از  ادغــام دانشــگاه ها، دانشــکده ها و مؤِسّ
درخواســت هايی بــود کــه بعــد از پیــروزی انقــاب اســامی از طــرف منتقــدان نظــام آمــوزِش عالــی مطــرح شــده 
بــود. در جهــت پاســخگويی بــه ايــن درخواســت، شــورای انقــاب، اليحــۀ وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی را بــرای 
ســات آمــوزِش عالــی مســتقر در مرکــز، در تاريــخ 1358/8/6 ش. تصويــب کــرد. ادغــام برخــی از دانشــگاه ها و مؤِسّ

بــه، افزايــش کیفّیــت آمــوزِش عالــی، بهبــود کارايــی و بهــره وری، حــذف رشــته های زايــد  هــدف عمــده از ايــن مصوَّ
بــه بــه وزارت فرهنــگ و آمــوزِش  و ايجــاد امکانــات در رشــته و میــان رشــته های مــورد نیــاز کشــور بــود. ايــن مصوَّ

ســات آمــوزش عالــی در تهــران را ادغــام کنــد. عالــی اختیــار داد تــا 53 دانشــگاه و مؤِسّ

پیــرو آن، مراکــز آمــوزِش عالــی از جملــه مــدارِس عالــی، آموزشــکده  ها و دانشــکده های خصوصــی در دانشــگاه های 
ــر  ــوژی غی ــام شــدند. بســیاری از انســتیتوهای تکنول ــب مجتمع هــای دانشــگاهی در تهــران، ادغ ــا در قال موجــود ي
ــی  ــه 8 واحــد، مــدارِس عال ــه 21 واحــد، تعــداد دانشــکده ها ب ــه ايــن ترتیــب شــمار دانشــگاه ها ب ــال شــدند و ب فّع

بــه 15 واحــد و انســتیتوهای تکنولــوژی بــه 12 واحــد کاهــش يافــت.

در اين تاريخ فقط 4 مجتمِع دانشگاهی در کشور ايجاد شدند:

• ــِن 	 ــه نَصیُرالّدي ــی خواج ــگاه صنعت ــه دانش ــذاری 1359 ش.( ک ــی )پايه گ ــی و مهندس ــگاهی فّن ــِع دانش مجتم
ــد. ــاد ش ــۀ آن ايج ــر پاي طوســی در 1367 ش. ب

• مجتمِع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی	

• مجتمِع دانشگاهی هنر	

• مجتمِع دانشگاهی ادبّیات و علوم انسانی	

4.5. مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی )1359 تا 1362 ش.(
ــران ســازمان  ــر در 1359 ش. در شــهر ته ســات آموزشــی زي ــام مؤِسّ ــی و مهندســی از ادغ مجتمــِع دانشــگاهی فّن

يافتــه اســت:

1( انستیتوهای تکنولوژی کشور            2( دانشکدۀ تربیت دبیرفّنی و علوم دانشکدۀ پلی تکنیک

3( دانشکدۀ مهندسی مخابرات              4( دانشکدۀ نقشه برداری

5( دانشکدۀ هواشناسی و علوم َجّو         6( دانشگاه کار و پیشه

7( دانشگاه علوم و فنون                     8( مجتمِع آموزشی وزارت راه و ترابری

ش.(
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9( مدرسۀ عالی تلويزيون و سینما        10( مدرسۀ عالی ساختمان

سۀ آب شناسی ايران 11( مدرسۀ عالی فّنی تهران               12( مؤِسّ

سۀ عالی تکنیکوم نفیسی 13( مؤِسّ

 )دبیرخانۀ شورای عالی هماهنگی، 1360(

»مجتمــع ِ دانشــگاهی فّنــی و مهندســی« بــا هــدف پــرورش اســتعدادها و تربیــت نیروهــای متخّصــص و متعّهــد از 
طريــق آمــوزش و پژوهــش علمــی رشــته های فّنــی و مهندســی بــرای رفــع نیازمندی هــای کشــور در جهــت قطــع 

وابســتگی ها و میــل بــه خودکفايــی صنعتــی ايجــاد شــد و وظايــف اساســی و کلّــی:

1( تهّیه و تنظیم و تدوين برنامه های آموزشی فّنی و مهندسی متناسب با نیاز صنايع کشور

2( آموزش و پرورش دانشجويان در رشته های فّنی و مهندسی در مقاطع مختلف دانشگاهی

3( انجــام تحقیقــات علمــی در زمینه هــای مختلــف علــوم و فنــون بــر حســب نیازهــای اقتصــادی و اجتماعــی و صنعتــی 
کشــور

4( همکاری با ستاد انقاب فرهنگی در زمینۀ تهّیه و تنظیم و تدوين برنامه های آموزشی مربوطه

5( برقــراری روابــط دانشــگاهی بــا ســاير دانشــگاه های داخلــی و خارجــی بــه منظور مبادلــۀ علمی و کســب آخريــن اّطاعات 
علمــی بــه منظــور بــاال بردن ســطح آموزشــی و تحقیقاتی مجتمــع از طريــق قراردادهــای فرهنگی و دانشــگاهی

6( تشکیل سمینارها و کنفرانس های علمی و آموزشی

7( ترجمه و تألیف نشريّات و ُکُتب در زمینه های مختلف علوم و فنون ساماندهی شد.

اين مجتمع  به گزارش مرکز برنامه ريزی وزارت فرهنگ و آموزِش عالی دارای: 

دانشکدۀ مهندسی مکانیک
رشــته های طّراحــی جامــدات، ماشــین ابــزار، صنايــع اتومبیــل، حــرارت و ســیاالت بــا حــدود 600 نفــر دانشــجو 
ــارس،  ــارم تهران پ ــۀ چه ــع در فلک ــگاه کار واق ــین دانش ــِلّ پیش ــی در مح ــی و کاردان ــای کارشناس در پايه ه

 دانشکدۀ مهندسی مکانیک 
فلکۀ چهارم تهران  پارس - انتهای خیابان وفادار 



انتهــای خیابــان وفــادار بــوده اســت.

دانشکدۀ مهندسی برق 
ــای  ــر دانشــجو در پايه ه ــا حــدود 1000 نف ــدرت( ب ــک و ق ــرات، الکترونی ــرق )مخاب ــدۀ همــۀ رشــته های ب دربردارن
کارشناســی و کاردانــی در محــِلّ دانشــکدۀ مهندســی مخابــرات ســابق واقــع در ســّیدخندان، ابتــدای بلــوار رســالت 

بــوده اســت.

دانشکدۀ مهندسی عمران
ــا حــدود  ــا حــدود 340 نفــر دانشــجو و نیــز رشــته های راه و ســاختمان ب رشــته های نقشــه برداری و آب شناســی ب
ــان  ــع در خیاب ــی واق ــوم نفیس ــین تکنیک ــِلّ پیش ــی در مح ــی و کاردان ــای کارشناس ــجو در پايه ه ــر دانش 700 نف

ــان میردامــاد بــوده اســت. حضــرت ولــی عصــر )عــج( رو بــه روی خیاب

 دانشکدۀ برق
 پل سید خندان - ابتدای 45 متری رسالت 
جنب هتل بین المللی

 دانشکدۀ عمران 
خیابان ولی عصر )عج(-  روبه روی خیابان میرداماد
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بخش علوم پایه
ايــن بخــش دربردارنــدۀ گروه هــای رياضــی، فیزيــک، شــیمی و زبــان اســت و در محــِلّ پیشــین  مدرســۀ عالــی فّنــی، 
در ســّید خنــدان، خیابــان جلفــا، کوچــۀ شــاهین واقــع شــده اســت و کتابخانــه ای بــا 34997 جلــد کتــاب، پشــتوانۀ 

آمــوزش و پژوهــش دانشــجويان و اســتادان اســت.

نشــانی آن:  خیابــان حضــرت ولــی عصــر )عــج(، تقاطــع میردامــاد، تلفــن 682194-68006 و آقــای ]دکتــر[ ســّید 
محّمدتقــی بطحايــی گلپايگانــی، رياســت آن را بــر عهــده دارنــد.

)مرکز برنامه ريزی وزارت فرهنگ و آموزِش عالی، 1362(

نکتۀ مهم:
پــس از انقــاب اســامی، کتاب هــای آمــار آمــوزِش عالــی از 1359 تــا 1361 ش. بــه دلیــل تعطیلــی دانشــگاه ها و 

ســات آمــوزِش عالــی در دوران انقــاب فرهنگــی تهّیــه و ثبــت نشــده اســت.  مؤِسّ

1.4.5 اّولین رئیس: دکتر رضا مکنون
ـــتان  ز دبیرس ا ـــی  ـــتۀ رياض ( در رش 1324 ش. ـــون )زادۀ  ـــا مکن رض
1342 ش. دانش آموختـــه شـــده اســـت. ســـپس دورۀ  ــرز در  لبـ ا
نشـــکدۀ  دا در  ش.   1346 در  را  ســـاختمان  و  ه  را مهندســـی 
ــپری  ــر( سـ ــر کبیـ میـ ــی ا ــگاه صنعتـ نشـ ــران )دا ــک تهـ پلی تکنیـ
دورۀ  و  رفتـــه  آمريـــکا  بـــه  ش.   1350 در  و  ا اســـت.  کـــرده 
نشـــگاه  دا در  را  زيســـت  محیـــط  مهندســـی  کارشناسی ارشـــد 
نشـــگاه واشـــنگتن  يلینويـــز و دکتـــری مهندســـی آب را در دا ا
عضـــو  تاکنـــون  ش.   1356 از  اســـت.  نـــده  گذرا  ) ش.  1356 (
عمـــران  مهندســـی  نشـــکدۀ  دا )اســـتاديار(  علمـــی  هیـــأت 
نشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر تهـــران اســـت. دکتـــر مکنـــون در  دا
نشـــگاه کار و پیشـــه  1359 ش. رئیـــس دا 1358 و  ســـال های 

است. بوده 

معاونــت پژوهشــی وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی )64-1361 ش.( و 
ــا 1365 ش.(  ــران )1364 ت ــی يونســکو در اي سرپرســت کمیســیون ملّ
ــوی  ــی از س ــوزِش عال ــۀ آم ــتاد نمون ــان در 1377 ش. اس ــتند. ايش ــی او هس ــینۀ کاری علم ــی از پیش بخش

ــی شــده اســت. ــاوری معّرف ــات و فّن ــوم، تحقیق وزارت عل

ــاون اّول  ــی مع ــت هماهنگ ــی، معاون ــازندگی و آموزش ــور س ــرو در ام ــر نی ــاون وزي ــز، مع ــی نی ــور اجراي در ام
رئیــس جمهــور، مشــاورت معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زيســت را تجربــه کــرده 

اســت. دريافــت نشــان دولتــی درجــۀ ســّوم خدمــت، بــه پاسداشــت همیــن امــور اجرايــی بــوده اســت.

دکتــر مکنــون در برخی از مجامــع علمی و تخّصصــی و انجمن های حرفه ای عضويّت دارد:

ــان  ــن متخّصص نجم ، ا ــکا ــا در آمري ــی آب ه ــرل آلودگ ــیون کنت ــکا، فدراس ــی آمري ــای آب ــن کاره نجم ا
ه و ســاختمان  نجمــن را ــب رئیــس(، ا ناي ــره و  ــأت مدي ــس، عضــو هی ــران )عضــو مؤِسّ ي ا محیــط زيســت 
ــم و  ــاق در عل ــی اخ ن يرا ا ــن  نجم ــس(، ا ــب رئی ناي ــره و  ــأت مدي ــو هی ــس، عض ــو مؤِسّ ــران )عض ي ا
ــی  ل ــوزِش عا ــترش آم ــورای گس ــس(، ش ــب رئی ناي ــره و  ــأت مدي ــو هی ــس، عض ــو مؤِسّ ــاوری )عض فّن
عالــی،  آمــوزِش  برنامه ريــزی  و  پژوهــش  ســۀ  مؤِسّ شــورای  فّنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  وزارت 



ــی  ل ــورای عا ــاوری،  ش فّن ــات و  ــوم، تحقیق ــردی وزارت عل ــی و کارب ــای علم ــی آموزش ه ل ــورای عا ش
بــری و عضــو اصلــی گــروه برنامه ريــزی فّنــی  ه و ترا بســته بــه وزارت را قیانوس شناســی کشــور وا ا

ــی. ل ــوزِش عا ــگ و آم ــی وزارت فرهن و مهندس

ــوان نخســتین رئیــس مجتمــِع  ــه عن ــی، ب ــوزِش عال ســات آم ــام دانشــگاه ها و مؤِسّ ــس از ادغ ــون پ ــر مکن دکت
ــوده اســت. ــت را عهــده دار ب ــی و مهندســی در ســال هــای 61–1359 ش. مديريّ دانشــگاهی فّن

)وبگاه دانشــکدۀ مهندســی عمراِن دانشــگاه صنعتی امیرکبیر(

2.4.5. دّومین رئیس: دکتر محســن تهرانی زاده
1332 ش. تهــران( مهندســی خــود را  نــی زاده )زادۀ  دکتــر تهرا
کــرد  دريافــت  شــريف  صنعتــی  نشــگاه  دا ز  ا ســازه  رشــتۀ  در 
ه  ــی را ــتۀ مهندس ــت و در رش ــکا رف ــه آمري ب ــپس  (، س 1354 ش. (
در  را  مهندســی  کارشناسی ارشــد  و  کارشناســی  ســاختمان،  و 

نــد و دانش آموخته شــد.  نشــگاه کالیفرنیــا خوا دا

نشــجويان ممتــاز در همــان  بــورس دا ز  ا بــا اســتفاده  1363 ش.  در 
مــۀ تحصیــل پرداخــت و دکتــرای مهندســی را  دا نشــگاه بــه ا دا
بــا موضــوع »رفتــار دينامیکــی صفحــات کمانــش يافتــه تحــت 

ــاند. ــان رس ي ــه پا ب ــدم«  ن ــای را ــر نیروه تأثی

 )26 پايــۀ  )اســتاد  علمــی  هیــأت  عضــو  نــی زاده،  تهرا دکتــر 
امیرکبیــر  صنعتــی  نشــگاه  دا عمــران  مهندســی  نشــکدۀ  دا
پايان نامــۀ   68 تاکنــون  می کنــد.  پژوهــش  و  تدريــس  و  اســت 
مهندســی  و  زلزلــه  مهندســی  موضوع هــای  در  کارشناسی ارشــد 
را  زلزلــه  زمینۀ مهندســی  در  دکتــری  رســالۀ   10 نیــز  و  ســازه 

اســت. کــرده  يــت  هدا و  راهنمايــی 

ــی  ــر علم ــّات معتب ــی در مج ــی و فارس نگلیس ا ــای  ــه زبان ه ب ــی  ــۀ علم ل 143 مقا ــون  ــان تاکن يش ز ا ا
زلزلــه  مهندســی  ســازه،  دينامیــک  ســازه،  موضوع هــای  در  کتــاب  جلــد   16 و   ISI و  پژوهشــی   ،
ســال  کتــاب  ايشــان،  ســازه ها«ی  »تحلیــل  کتــاب  اســت.  شــده  منتشــر   . . . و  ء  اجــزا کاربــرد  و 

ــت. ــده اس ــده ش ــران برگزي ي ا ــامی  ــوری اس جمه

ز: يشــان عبارتند ا يــی ا ز فّعالّیت هــای علمــی و اجرا برخــی ا

يــران، اســتاد نمونــۀ  ا نجمــن مهندســی زلزلــۀ  مشــاور وزيــر فرهنــگ و آمــوزش عالــی، رئیــس ا
ــگاه ها  نش ــی دا ــی مهندس ــروه فّن ــۀ گ ــتاد نمون ــه و اس ــگر نمون ــر، پژوهش ــر کبی می ــی ا ــگاه صنعت نش دا
زلزلــۀ  رئیــس کمیتــۀ  نخبــگان،  قائــم مقــام دفتــر شــورای جــذب  عالــی،  آمــوزِش  ســات  و مؤِسّ

شــورای پژوهش هــای علمــی کشــور، رئیــس کمیســیون عمــران و زلزلــۀ شــورای علمــی کشــور

ــوده  ب ر  ــده دا ــی را عه ــی مهندس ــگاهی فّن نش ــِع دا ــت مجتم 1360 ش. رياس ــهريور  10 ش ــان از  يش ا
اســت.

)وبگاه دانشکدۀ مهندسی عمراِن دانشگاه صنعتی امیرکبیر(
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3.4.5. ســّومین رئیس:دکتر ســّید محّمدتقی بطحایی گلپایگانی
ــی  ــه را از دانشــکدۀ فّن ــم( مهندســی رايان ــی )زادۀ 1329 ش. ق ــر بطحاي دکت
ــدرت( را در 1356 ش.  ــش ق ــرق )گراي ــی ب ــز مهندس ــران و نی ــگاه ته دانش
دريافــت کــرده اســت. کارشناســی ارشــد مهندســی بــرق را در دانشــگاه جــورج 
واشــنگتن گذرانــده اســت )1358 ش.(، و ســرانجام در 1374 ش. از دانشــگاه 
صنعتــی امیرکبیــر دکتــرای مهندســی بــرق را گرفتــه اســت. اکنــون ايشــان 
عضــو هیــأت علمــی )دانشــیار( دانشــکدۀ مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی 

خواجه نَصیُرالّديِن طوسی هستند.

از ايشــان بیــش از 90 مقالــۀ علمــی، پژوهشــی و ISI در نشــريّات معتبــر داخلی 
و خارجــی چاپ شــده اســت.

برخی از فّعالّیت های علمی و اجرايی ايشان عبارتند از:

رئیــس گــروه بــرق دانشــکدۀ مهندســی بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی 
ــت  ــدِرّس، معاون ــت م ــگاه تربی ــت دانش ــی، معاون ــِن طوس ــه نَصیُرالّدي خواج
ــی  ــت اجراي ــِن طوســی، معاون پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّدي
ــس انجمــن مهندســی بــرق ايــران،  اســتانداری تهــران، معاونــت اجرايــی اســتانداری سیســتان و بلوچســتان، عضــو مؤِسّ
ــس شــورای فرهنگــی و  ــس مرکــز تحقیقــات انــرژی در ايــران، رئیــس کمیتــۀ ملـّـی بــرق ايــران و عضــو مؤِسّ عضــو مؤِسّ

ــران. آموزشــی اي

ايشــان افــزون بــر دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّديــِن طوســی، در دانشــکدۀ فّنــی دانشــگاه تهران، دانشــکدۀ مهندســی 
بــرق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر، واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســامی، دانشــگاه شــهید رجايــی و ... تدريــس 

داشــته اند.

دکتــر بطحايــی رياســت مجتمــِع دانشــگاهی فّنــی و مهندســی را از 26 اســفند 1361 تــا 20 آبــان 1364 ش. عهــده دار 
بــوده اســت.

)وبگاه دانشــکدۀ مهندســی بــرِق دانشــگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوســی(

4.4.5. چهارمین رئیــس: دکتر محّمد اردبیلی
ايشــان مــدرک کارشناسی ارشــد خــود را در رشــتۀ مهندســی بــرق از دانشــگاه 
ــگاه  ــی را از دانش ــین های برق ــی ماش ــرای مهندس ــز )1354 ش.( و دکت تبري

ــد. ــت نموده ان ــتان در 1370 ش. درياف ــف انگلس کاردي

 ايشان 5 رساله دکتری و 7 پايان نامه کارشناسی ارشد را راهنمايی و هدايت 
کرده است. 15 مقاله علمی ، پژوهشی و ISI نیز از دکتر اردبیلی منتشر شده 
نَصیُرالّديِن  خواجه  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیأت  عضو  اکنون  هم  او  است. 

طوسی است.
دکتــر اردبیلــی از 2 تیــر 1365 تــا 7 آذر 1366 ش. رياســت مجتمــع را بــر عهده 

ــته است. داش

)وبگاه دانشکدۀ مهندسی برِق دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی(



5.5. دانشــگاه فنّی و مهندسی )1362 تا 1367 ش.(
بــا تصويــب شــورای گســترش آمــوزِش عالــی، مجتمــِع دانشــگاهی فّنــی و مهندســی بــه دانشــگاه فّنــی و مهندســی 
تغییــر نــام داد و فّعالّیت هــای آموزشــی و پژوهشــی خويــش را پــی گرفــت. در ايــن دوره فّعالّیت هــای پژوهشــی بــه 

مراتــب بیشــتر از پیــش بــوده اســت.

1.5.5. اّولین رئیس : دکتر محّمد حســین حامدی
ــه شــده اســت.  ــز دانش آموخت ايشــان، در 1350 ش. از دانشــگاه تبري
)گرايــش  مکانیــک  مهندســی  کارشناسی ارشــد  مــدرک 
ــز  ــه در 1354 ش. و نی ــوز فرانس ــگاه تُولُ ــک( را از دانش هیدرودينامی
ــک را از  ــش ترمودينامی ــا گراي ــک ب ــی مکانی ــد مهندس کارشناسی ارش
دانشــنامۀ  ســرانجام  و  ش.   1356 در  فرانســه  مارســیل  دانشــگاه 
دکتــرای مهندســی مکانیــک را نیــز از همیــن دانشــگاه گرفتــه اســت. 
ــی  ــکدۀ مهندس ــتاد( دانش ــی )اس ــأت علم ــو هی ــون، عض ــان اکن ايش

مکانیــک دانشــگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوســی هســتند.

در  را  خويــش  ش.(   1356-65( اســتادياری  دورۀ  حامــدی  دکتــر 
نصیُرالّديــِن  خواجــه  صنعتــی  و  امیرکبیــر  صنعتــی  دانشــگاه های 
طوســی گذرانــده اســت و دورۀ دانشــیاری را )1386–1365 ش.( 
ــِن طوســی ســپری کــرده  ــی خواجــه نَصیُرالّدي ــز در دانشــگاه صنعت نی
ــت. از  ــت آورده اس ــه دس ــتادی را از 1386 ش. ب ــۀ اس ــت و مرتب اس
ــی،  ــۀ علم ــدود 47 مقال ــاب و ح ــد کت ــون 7 جل ــدی تاکن ــر حام دکت

ــت. ــده اس ــر ش ISI منتش ــی و  پژوهش

 ايشان اّولین رئیس دانشگاه فّنی و مهندسی از 7 آذر 1366 تا دی 1370 ش. بوده اند.

)وبگاه دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی(

آن چنــان کــه پیشــتر گفتــه شــد امــور پژوهشــی و درخشــان ترين نــکات عملکــردی دانشــگاه فّنــی و مهندســی، بــا 
نگاهــی ژرف انديشــانه بــه ايــن گــزارش بازگويــی می شــود:

2.5.5. طرح های پژوهشی سال 1365 ش. 
مسائل مرز )کرانه آزاد( در حرکت چسبنده در نواحی مختلف واکنش های شیمیايی( 1

کاربرد توزيع های چند بُعدی در ارتباط آنها با کنترِل کیفّیت و بررسی غیر پارامتری همسنگی آنها( 2

حاصل ضرب گروه های تیل پوتنت و طبقه بندی آنها( 3

استخراج و تعیین ساختمان مولکولی الکتان های موجود در گیاهان بومی به ويژه خانوادۀ کمپوزيته( 4

مبلغ اعتبار طرح های سال 1365 ش.1/470/000 ريال بوده است.( 5

ش.(
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در موضوع پشتیبانی و جنگ، پروژه های:

الف( پروژه های برق و الکترونیک مخابرات:

• پروژۀ رادار شهید قندی	

• ــه 	 ــروژه ب ــن پ ــژاد، اي ــهید صدرن ــل ش ــروژۀ کاب پ
ــن  ــتم تلف ــِطّ سیس ــف در خ ــش تضعی ــوِر کاه منظ

ــت. ــده اس ــه ش ــه کار گرفت ــی ب صحراي

• پروژۀ HF شهید فرداسری	

• پروژۀ کنترل شهید شمسی پور	

• ــه ســفارش 	 ــاال ب ــس ب ــدۀ فرکان ــت کنن ــروژۀ تقوي پ
ــپاه  ــک وزارت س ــرات الکترونی ــد مخاب ــز تولی مرک

ــداران  پاس

• پروژه طّراحی شبکه ها	

• پروژۀ آنتن ديش	

• آنتن ياگی رادار	

ب( پروژه های نقشه برداری و عمران:

• پروژۀ  شبکه بندی نقشه برداری شهید منتظرين	

• ــه برداری 	 ــود در نقشـ ــتم های موجـ ــروژۀ سیسـ پـ
ـــريعتی ـــهید ش ش

• ــورژی( 	 ــزاری )متال ــای اب ــون فوالده پژوهــش پیرام
ــزر در جنــگ ــرد لی و جوشــکاری انفجــاری و کارب

فّعالّیت های دانشکدۀ علوم پایه:

• ساخت دستگاه تقطیر در خأل	

• د کارپیچ	 ساخت دستگاه ُمَبِرّ

• ساخت دستگاه تقطیر جزء به جزء بلند	

• ساخت دستگاه دين استارد کامل	

• ساخت دستگاه رابطه های مختلف	

• ساخت دستگاه کجل دار کامل	

• د يک متری حباب دار	 ساخت ُمَبِرّ

• ســاخت بالــن 2 لیتــری دو دهانــۀ جهــت گازهــای 	
شــیمیايی

• ــری و 160 	 ــای 60 میلی مت ســاخت دســتگاه لوله ه
ــای مخصــوص ــری جهــت المپ ه میلی مت

فّعالّیت های دانشکدۀ برق:

• موشک های ضد زره مالیوتکا	

• تقويت کننده ها	

• آنتن حلزونی	

• منعکس کننده ها	

• آنتن های بشقابی	

• خطوط بی سیم  صحرايی پشت جبهه	

3.5.5. طرح های پژوهشی سال 1366 ش.
• موجبرهــای 	 دارای  نــوری  ســوئیچ های  تحلیــل 

متقاطــع

• ايستگاه هواشناسی کوچک خودکار	

• طرح و ساخت و تست آنتن با ويزن	

• اندازه گیری الیاف چو	

• پروژه کابل	

• ملکتورها و جاذب ها	

• طرح تشخیص دهندۀ رادار )رازيت(	

• ل استاتیک(	 کوره های القايی )ُمبِدّ

• روش 	 از  اســتفاده  بــا  ســیاب ها  محاســبۀ 
ف ا گــر و هیدر

• وســیلۀ 	 بــه  تبريــدی  سیســتم های  طّراحــی 
ترموکوپــل

• بررسی تعادل قطعات دّوار در دوره های باال	

فّعالّیت های دانشگاه فّنی و مهندسی سال 1365 ش.



ــرح:  ــاری آن ط ــغ اعتب ــه مبل ــت ک ــرده اس ــه ک ــی ارائ ــی و مهندس ــروه فّن ــرح در گ ــه و 12 ط ــوم پاي ــروه عل در گ
50/885/620 ريــال بــوده اســت.

ــۀ ُکتــب و نشــريّات در  ارزش چــک هــای ارزی صــادر شــده از ســهمیۀ وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی بابــت تهّی
ــوده اســت. ــی و مهندســی، 163/740 دالر در 1366 ش. ب دانشــگاه فّن

)دفتر امور پژوهشی، 28:1366(

اين مساله در حالی است که ديگر دانشگاه های صنعتی کشور چنین دريافت هايی داشته اند:

جدول 29 ، ارزش چک های ارزی صادر شده از سهمیۀ وزارت فرهنگ و آموزِش عالی ونخست وزیری بابت تهّیۀ ُکتب و 
نشریّات در دانشگاه های صنعتی

 سهمّیۀ نخست وزیری از سهمّیۀ وزارت خانهدانشگاه صنعتیردیف

135/089 دالر413/756 دالرشريف1
-206/511 دالرامیرکبیر2
140/537 دالر-اصفهان3
-185/312 دالرعلم و صنعت4

4.5.5. طرح های پژوهشی  سال 1367 ش.

دانشکدۀ علوم
• ساخت کرايومنیت	

• تهّیۀ ديسکت های مغناطیسی و نمايش کامپیوتری آنرمالیزی شیمی و فیزيک	

• بررسی سلول های سوختی	

• پروژۀ شناسايی اسیدهای آمینه در ادرار اطفال	

• بررسی عناصر شیمی در سبزيجات تهران	

• پروژۀ بالک 100	

• تهّیۀ ماّدۀ شیمیايی دی تیونیت	

• راه اندازی دستگاه آزمايشگاه شیمی با تهّیۀ دستورالعمل	

• محاسبۀ ارتعاشات بال هواپیما	

• ساخت يک نوع دستگاه حفاری	

• بررسی مقاومت سايشی	

• طّراحی شهر صفار )فارس(	

)دفتر امور پژوهشی، 77:1367(

 دانشــگاه فّنــی و مهندســی در 1366 ش. 6 طــرح 

ش.(
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• توزيع پرسیون	

دانشکدۀ مکانیک 
• بررسی مقاومت فرسايشی فلزات نرم	

• طّراحی و ساخت يک نوع زيردريايی نفربَر کوچک	

• تجزيه و تحلیل مسائل تکنیکی زيردريايی نفربَر	

دانشکدۀ عمران 
• بررسی آيین نامۀ زلزلۀ ايران	

• بررسی اثر زلزله بر سازه های خیلی بزرگ	

• بررسی فرسايش رسوب و حمل مواد در رودخانۀ جاجرود و سوتیان	

• تهّیه و تغذيۀ مصنوعی برای تنظیم رودخانه	

• طّراحی و ساختار فريوسیم خودکار فتوگرافی	

دانشکدۀ برق 
• الیاف چف	

• جاذب های الکترومغناطیس	

• رادار راديف	

• رفاکتورهای دريايی 	

 )دفتر امور پژوهشی، 1369: 223(

مجموع طرح های پژوهشی  1365 ش. 4 طرح

مجموع طرح های پژوهشی 1366 ش. 18 طرح 

مجموع طرح های پژوهشی 1367 ش. 28 طرح 

روند رو به رشد فّعالّیت های پژوهشی دانشگاه در اين دورۀ زمانی ستودنی است.

ــی 12 % کاهــش داشــته اســت در  ــرش دانشــجو در مقطــع کاردان ــی و مهندســی، از نظــر شــمار پذي دانشــگاه فّن
حالــی کــه در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد 67% افزايــش دانشــجو داشــته اســت. اعضــای هیــأت علمــی 
ــربازی %12   ــت س ــتفاده از خدم ــرح اس ــی و ط ــرح تمام وقت ــتفاده از ط ــا اس ــه ب ــد ک ــر بوده ان ــن دانشــگاه 66 نف اي

افزايــش داشــته اســت. ايــن دانشــگاه در 1364 ش. 15 جلــد کتــاب چــاپ و منتشــر کــرده اســت.

)اداره کِلّ روابط عمومی وزارت فرهنگ و آموزِش عالی، 1365(



6.5. دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّدیِن طوسی )1367 ش.(
1.6.5. نام گذاری دانشگاه 

نام گــذاری دانشــگاهی بــا نــام »خواجــه نَصیــر« در ايــران بــرای نخســتین بــار در خــرداد 1351 ش. از ســوی وزارت 
علــوم و آمــوزِش عالــی در شــهر کــرج مطــرح شــده اســت و نويــد پايه گــذاری آن داده شــده اســت.

)دفتر طرح ها و بررسی ها، 153:1351(

ــی کشــور مجــّوِز ثبــت و نام گــذاری  ــی وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عال در 1367 ش. شــورای گســترش آمــوزِش عال
ــی  ــی بطحاي ــّید محّمدتق ــر س ــت و دکت ــرده اس ــادر ک ــی« را ص ــِن طوس ــه نَصیُرالّدی ــی خواج ــگاه صنعت »دانش

ــت. ــده اس ــام را برگزي ــن ن ــه او اي ــد ک ــی می گوي گلپايگان

)مصاحبۀ شفاهی، 16 تیر 1394 ش.( 

کتاب هــای آمــار آمــوزِش عالــی در وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی کشــور، طــِیّ ســال های 1368 و 1369 
ــی کشــور،  ــار توصیفــی و اســتنباطی آموزشــی عال ــر آم ــزون ب ــا اف ــن کتاب ه ش. چــاپ و منتشــر نشــده اســت. اي

ــد. ــزارش می کن ــی را گ ــوزش عال ــگاهی و آم ــم دانش ــای مه رويداده

نــام دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّديــِن طوســی، بــرای نخســتین بــار در صفحــۀ4، جلــد 2 کتــاب »آمــار آمــوزِش 
عالــی ايــران« در آذر 1370 ش. ثبــت و ارائــه شــده اســت.

)وزارت فرهنگ و آموزِش عالی، 4:1370(

2.6.5. بازشناخت شخصّیت علمی و فرهنگی خواجه نَصیُرالّدیِن طوسی
1.2.6.5. زندگینامه

خواجــه نَصیُرالّديــن محّمــد بــن محّمــد بــن َحســن طوســی، در روز شــنبه11 َجمــادی االّول 598 ق. در طــوس زاده 
ــه عنــوان دانشــمند برجســته شــهرت يافــت. چنــدی  ــد و بالنــده شــد. در آنجــا ب ــا در نیشــابور درس خوان شــد اّم
ــی شــد؛ پــس از چنــدی هاکوخــان  ــن زندان ــوت قزوي ــود و ســرانجام در قلعــۀ اَلَم ــزد اســماعیلیان ب در ُقهســتان ن
مغــول، خواجــه را بــه خدمــت گرفــت و بــه صدراعظمــی رســاند. جنــاب خواجــه بــه هاکوخــان مغــول پیوســت تــا 
ــدن و تأســیس  ــن و پی افکن ــا در خاورزمی ــود از انتشــار دادن دانش ه ــارت ب ــه عب ــاورد ک ــم را بی معجــزۀ ســدۀ هفت
نخســتین پژوهشــگاه علمــی و فّنــی بــه معنــای جديــد کــه واژۀ آکادمــی Academy بــر آن داللــت دارد و برپاســازی 
ــناخته  ــوع ش ــی از ن ــگاه حقیق ــتین دانش ــذاری نخس ــن و پايه گ ــده در خاورزمی ــناخته ش ــۀ ش ــن رصدخان بزرگ تري

ــم. ــدان University می گويی ــه ب ــن ک شــدۀ امروزي

)فرحات، 1389: 34(

جنــاب خواجــه، شــیعۀ دوازده امامــی )َصلــواُت اهلل َعلیِهــم اَجمعیــن( بــود و احیاگــر علــوم اســامی و مذهــب شــیعه 
شــناخته می شــود. يکــی از نوشــته های نامــدار جنــاب خواجــه »رســالۀ دوازده امــام« يــا »صلــوات خواجــه نصیــر« 

اســت. 

)مدّرِس رضوی، 1386: 582( و )اشک شیرين و رحمانی، 1379: 89(

صلوات خاّصۀ مهدوی )َساُم اهللِ َعلَیه( در برگه های آغازين اين دفتر از آن رساله برگرفته شده است.
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جنــاب خواجــه، رصدخانــۀ بــزرگ مراغــه را بــا 400 هــزار جلــد کتــاب بنیــاد گذاشــت و دانشــمندان زيــادی را از جاهای 
گوناگــون جهــان اســام در آنجــا ِگــرد آورد. وی پــس از ابــن ســینا، بزرگ تريــن حکیــم مســلمان شــناخته شــده اســت.

بخــش زيــادی از 150 رســاله و نامه هــای جنــاب خواجــه نصیــر کــه بــه زبــان علمــی روزگار خــود، عربــی، نوشــته 
شــده اند بــه گســتردگی دانــش، ژرفايــی بینــش و نفــوذ او بــا ابــن ســینا قابــل قیــاس اســت، جــز آنکــه ابــن ســینا 

پزشــک بهتــری بــود و ايشــان رياضیــدان برتــری.

ــی  ــج کتاب ــرد. از پن ــاره ک ــه« اش ــر« و »خواج ــادی َعَش ــل ح ــر«، »عق ــتاد بش ــه »اس ــوان ب ــای او می ت از لقب ه
ــات و نجــوم  ــر اســت. در رياضّی ــاس« از همــه مهم ت ــاُس االِقِتب ــه ايشــان در موضــوع منطــق نوشــته اســت، »اَس ک

ــته اســت. ــز نگاش ــوس و ... نی ــدس، بطلمی ــار اقلی ــر آث ــی ب تحريرهاي

ــِت  ــاب بالتَّخ ــُع الحس ــای »َجواِم ــب کتاب ه ــه ترتی ــات ب ــه و مثلث ــاب، هندس ــته های حس ــات و در رش در رياضّی
«، »َکشــف الِقنــاع َعــن اَســراِر َشــکُل الَقّطــاع« را پديــد آورده اســت. وی نخســتین کســی  الّشــافیهݑ والتُّــراِب«، »ِرســالهݑُ
ــرای  ــود کــه ب ــز هــم او ب ــا نجــوم توســعه بخشــید و نی ــوس ي ــۀ منائ ــه قضّی ــل ب ــدون توّس ــات را ب ــود کــه مثلث ب
نخســتین بــار قضّیــۀ ُجُیــوب )ســینوس ها( را کــه رويــداد برجســته ای در تاريــخ رياضّیــات اســت، بــه روشــنی بیــان 

جناب خواجه نصیُرالّدينِ طوسی



کــرد.

« وی شــايد کامل تريــن نقــد بــر نجــوم بَطلَمیوســی در ســده های میانــه و  فــیِعلــِمالهیئــهݑ ذِکــَرهݑ در نجــوم کتــاب »الّتَ
ف تنهــا الگــوی رياضــی جديــد حرکــت ســّیارات باشــد کــه بــه مکتــب جفــت کــروی طوســی در نجــوم دورۀ  ُمعــِرّ

اســامی مشــهور اســت.

)شفیعیها، 560:1374(

ــوق  ــی«، »تَنُس ــِج ايلخان ســُطرالب«، »زي
ُ
ا ــاب در َمعرفــهݑ ــت ب ــم«، »بیس ــل در تقوي ــی فص ــراف«، »س ــاُف االَش »اُوص

ــتند. ــار او هس ــر از آث ــی ديگ ــز برخ ــی( نی ــه« )کانی شناس نام

)حسینی، 1393: 331(

ــری«  ــاق ناص ــد. »اخ ــراقی می دانن ــايی و اش ــای مّش ــی مکتب ه ــب تدريج ــۀ ترکی ــتین مرحل ــر نخس او را مظه
ــی از  ــان، يک ــت. ايش ــوده اس ــد ب ــران و هن ــلمانان اي ــن مس ــی بی ــاب اخاق ــن کت ــا رايج تري ــه، قرن ه ــاب خواج جن

ــت. ــامی اس ــش اس ــه و دان ــخ انديش ــای تاري ــن چهره ه ــناس ترين و بانفوذتري سرش

2.2.6.5. بازشناسی واژۀ خواجه 
واژۀ خواجه در انگلیسی  Chief Minister يا Lord معنا شده است.

)اکبری، 223:1390(

کاربــرد آن بــرای جنــاب نَصیُرالّديــِن طوســی از ديــد پايــگاه سیاســی در معنــای Chief Minister يــا صدِراَعظــم و 
از ديــِد جايــگاه علمــی و فرهنگــی Lord تعريــف می شــود. 

در بازگويی محتوای واژه و وصف کاربری آن آمده است:

ــوم و  ــون منظ ــب در مت ــن لَق ــرد اي ــترين کارب ــت و بیش ــامی اس ــزرگان در دورۀ اس ــاب ب ــی از الق ــان فارس در زب
ــران دســت کــم از  منثــوری اســت کــه در منطقــۀ خراســان پديــد آمــده اســت. اســتفاده از لقــب »خواجــه« در اي
زمــان ســامانیان و ســپس بــه ويــژه در دوره هــای غزنويــان و ســلجوقیان در دســتگاه های دولتــی معمــول بــوده اســت.

کاربردهای عمدۀ اين لقب در زبان فارسی چنین است:

• اعیــان درگاه شــاهان، ســاطین و رؤســای ديوان هــا و صاحبــان مناصــب بــزرگ ماننــد وزيــران، دســتوران و ... 	
خواجــه نِظــاُم الملــک 

• خداوندان و سروران بندگان و موالی	

• لقــب پیشــوايان دينــی، علمــا، ُفقهــا و قاضیــان از جملــه بــرای پیامبــر اکــرم )ص( بــه صــورت مطلــق خواجــه، يــا 	
بــه صــورت خواجــۀ عالــم، خواجــۀ جهــان، خواجــۀ هــر دو ســرا، خواجــۀ رســل و ...

• لقب ُحکماء و فاسفه: خواجه نَصیُرالّديِن طوسی	

• لقب شاعران و اديبان: خواجه حافظ شیرازی	

)سلیمان تّپه سری، 1390: 243( و )دهخدا، 1377: 10009(
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لقــِب خواجــه )ُمَحّقــق و اســتاِد ُممتــاز( بــرای جنــاب نَصیُرالّديــِن طوســی در زمــان حیاتــش، نشــان دهندۀ شــخصّیِت 
ــهور اوست.  مش

)رجب، برگردان امینی، 1394: شانزده(

3.2.6.5. بازگویی ویژگی مکتب تحریر در نوشتارهای علمی خواجه
»مکتــِب تحريــر«، عنوانــی بــرای متــن بازنويســی شــدۀ دســته ای از کتاب هــای رياضــی و نجومــی اســت. اضافــه 
ــه ايــن معنــی اســت کــه آن کتــاب يــا رســاله بازنويســی شــده  شــدن واژۀ تحريــر بــه اســم کتــاب يــا رســاله، ب
ــه درســتی معلــوم نیســت کــه  ــر نیــز اصــاح و بازنويســی اســت. اگرچــه ب ــی واژگانــی تحري اســت. يکــی از معان
نخســتین بــار چــه کســی عنــوان تحريــر را بــه کار بــرده اســت اّمــا بی گمــان مشــهورترين تحريرهــا از آن خواجــه 
نَصیُرالّديــِن طوســی اســت. بــه جــز تحريــر اصــول اقلیدســی و تحريــری مجســطی بطلمیــوس، بقّیــۀ تحريرهــای 
ــطات« خوانــده می شــوند، از آن جهــت کــه در ترتیــب آموزشــی، بیــن دو کتــاب يــاد شــده قــرار داشــتند.  »ُمَتوِسّ
ــر مجســطی، مجموعــه ای تشــکیل شــده از هجــده رســاله اند کــه خواجــه  ــر اصــول و تحري ــطات« و تحري »ُمَتوِسّ

آنهــا را از ســال 644 تــا 663 ق. نوشــته اســت.

تحريرهــای طوســی، بــه جــز چاپ هــای تحريــر اصــول، نخســتین بــار در 1264 ش. بــه کتابــت عبدالکريــم شــريف 
شــیرازی و بــا حاشــیه هايی بــه خــِطّ میرزاطاهــر تنکابنــی در تهــران چــاپ ســنگی شــده اســت.

)قاسملو، 619:1380(

دست نوشتۀ خواجه نَصُیرالّدينِ طوسی 
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4.2.6.5. درگذشِت خواجه
ــُه الحــرام 672 ق. در ســّن هفتــاد و پنــج ســالگی روی  درگذشــت نَصیُرالّديــن در شــهر بغــداد و در هجدهــم ذی الَحجَّ
ِس حضــرت امــام  داد و پیکــرش در میــان انبوهــی از جمعّیــت بــا ارجمنــدی و احتــرام تشــییع گرديــد و در آســتاِن ُمقــدَّ
ُموســی ابــن َجعفــر )َســاُم اهللِ َعلَیِهمــا( و در مجــاورت حضــرت اِمــام ُمحّمدبــن علــی الَجــواد )َســاُم اهللِ َعلیِهمــا( در 
س  ســرداب ُکهــن ســاخِت تهــی مانــده ای بــه خــاک ســپرده شــد. اکنــون آرامــگاه وی در رواِق َســمت غربــی آســتانۀ ُمقدَّ

کاِظمّیــه در مقبــره ای مخصــوص بــه خــود قــرار دارد کــه بــر روی آن ضريحــی موجــود اســت.

5.2.6.5. شخصّیِت خواجه نَصیُرالّدیِن طوسی از نگاه دیگر دانشوران
ــی و  ــیار خواندن ــی او بس ــی و علم ــی، دين ــی، فرهنگ ــز سیاس ــخصّیت احترام انگی ــارۀ ش ــدگان درب آراء پژوهن
ــی او را  ــزرگ طهران ــا ب ــیخ آغ ــیاردان ش ــمند بس ــا، دانش ــروزگار م ــدار هم ــناس نام ــت. کتاب ش ــنیدنی اس ش

ــت. ــده اس ــان« خوان ــان و ُمتکلّم ــتاد حکیم ــگران و اس ــلطان پژوهش »س

ــان  ــان اســام و برجســته ترين رياضیدان ــن دانشــمندان جه ــم او را »از بزرگ تري ــگار عل جــورج ســارتون، تاريخ ن
ــر ِحلّــی  نیــز او را »ســلطان دانشــوران و نابغــۀ روزگاران و فاضل تريــن  ايشــان« بــر می شــمارد. ابنِ ُمَطِهّ
ــَرد  ــر و ِخ ــتاد بش ــا و اس ــن منش ه ــون، گرامی تري ــران و کان ــر ک ــزرگ در ه ــتودۀ ب ــان، س ــان و متکلّم حکیم

ــد. ــم« می دان يازده

ــت و  ــا فضیل ــمند ب ــوا و دانش ــن پیش ــت: »بزرگ تري ــر داده اس ــن نظ ــاره اش چنی ــز درب ــی نی ــِن ُعرض ُمؤيِّدالّدي
پژوهشــگر صاحــب کمــال و الگــوی دانشــمندان و ســرور فرزانــگان اســت. او بهتريــن دانشــوران اســامی بلکــه 
ــدی  ــکوه مند، خردمن ــوری ش ــد: »او دانش ــی گوي ــز م ــاس نی ــد توم ــد.« آرنول ــز می باش ــن نی ــمندان که دانش

ــود.« ــت ب ــر و بســیار پرعظم ابداعگ

)َفرحات، برگردان جمشــید نژاد اّول، 56:1389(

6.2.6.5. روز مهندس
ــاه  ــفند م ــم اس ــان، روز پنج ــا ايرانی ــمی م ــم رس ــور در تقوي ــی کش ــگ عموم ــورای فرهن ــب ش ــۀ تصوي ــر پاي ب
ــن روی  ــت. از اي ــده اس ــذاری ش ــدس نام گ ــی و روز مهن ــِن طوس ــه نَصیُرالّدي ــت خواج ــال، روز بزرگداش ــر س ه
ــد و  ــش، تولی ــوزش، پژوه ــای آم ــاوری در گرايش ه ــز فّن ــی و مراک ــازمان های مهندس ــی، س ــگاه های صنعت دانش

توســعه و ... آن را ارج می نهنــد و از خدمــات مهندســان قدردانــی می کننــد.



7.5. کتاب نامه
• ------. آمــار آمــوزِش عالــی ایــران. ج 2. تهــران: وزارت 	

فرهنــگ و آمــوزِش عالــی، آذر، 1370 ش.

• ------. خالصــه اّطالعــات مربــوط بــه دانشــگاه ها و 	
ســات آمــوزِش عالــی در ســال 1362 ش. تهــران: مرکــز  مؤِسّ
برنامه ريــزی آموزشــی، وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی، 1362 

ش.

• دانشــگاه ها 	 در  موجــود  تحصیلــی  رشــته های  .------
ســات آمــوزِش عالــی. تهــران: دفتــر طرح هــا و  و مؤِسّ
بررســی ها، وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی، خــرداد 1351 ش.

• ------. شــناخت مراکــز آموزشــی فّنــی و حرفــه ای 	
موجــود کشــور. تهــران: دبیرخانــۀ شــورای عالــی هماهنگــی، 
وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی، اســفند 1360 ش. نشــريّۀ ش 

.3

• ------. کارنامــۀ پژوهشــی وزارت فرهنــگ و آمــوزِش 	
عالــی در ســال 1366 ش. تهــران: دفتــر امــور پژوهشــی، خرداد 

1367 ش.

• ------. کارنامــۀ پژوهشــی وزارت فرهنــگ و آمــوزِش 	
عالــی کشــور در ســال 1368 ش. تهــران: دفتــر امور پژوهشــی، 

ــت پژوهشــی، مهــر 1369 ش. معاون

• ــگاه ها و 	 ــای دانش ــه ای از فّعالّیت ه ــزارش خالص ------. گ
مراکــز آمــوزِش عالــی کشــور. تهــران: اداره کّل روابــط عمومی 

وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی، 1365 ش.

• ------. گــزارش طرح هــای تحقیقاتــی دانشــگاه ها و 	
ــوزِش  ــگ و آم ــه وزارت فرهن ــته ب ــی وابس ــز تحقیقات مراک
ــور  ــر ام ــران: دفت ــای 1365و 1366 ش. ته ــال ه ــی در س عال

ــرداد 1367 ش. ــی، خ ــت پژوهش ــی، معاون پژوهش

• ــۀ 	 ــن. مقال ــی، حس ــم و رحمان ــّید ابراهی ــیرين، س ــک ش اش
»کتابشناســی خواجــه نَصیُرالّدیــِن طوســی« در کتــاب 
»دانشــمند طــوس: مجموعــه مقــاالت گردهمايی علم و فلســفه 
در آثــار خواجــه نَصیُرالّديــِن طوســی«. به کوشــش پورجــوادی و 
وِِســل. چ 1. تهران: مرکز نشــر دانشــگاهی و انجمن ايرانشناســی 

ــران، 1379 ش. فرانســه در اي

• ن 	 اکبــری، محّمدتقــی. فرهنــگ اصطالحــاِت علــوم و تمــدُّ
ــامی  ــای اس ــش ه ــاد پژوه ــهد: بنی ــالمی. چ 3. مش اس

ــوی )ع(، 1390 ش. ــدس رض ــتان ق آس

• آراســته، حمیدرضــا و ديگــران. دایرهݑ المعــارف آمــوزِش عالــی. 	
تهــران: بنیاد دانشــنامۀ بــزرگ فارســی، 1383 ش.

• ُحســینی، ســّیدُحّجت الحّق. 1001 اختــراع میراث مســلمانان 	
ــان  ــدگار جه ــوراِن مان ــی »دانش ــش تالیف ــان، بخ در جه
اســام«. ويرايــش دّوم، تهــران: نشــر طايــی، 1393 ش.

• دهخــدا، علــی اکبــر. لغت نامــۀ دهخــدا. چ 2، ج 7. تهــران: 	
ســۀ انتشــارات چــاپ دانشــگاه تهــران، 1377 ش. مؤِسّ

• ــه. 	 ــِم الِهیَئ ــی ِعل ــَره ف ــه التَّذِک م ــل. ُمقدَّ ــب، جمی رج
ــی  ــز پژوهش ــران: مرک ــی. چ 1. ته ــن امین ــرداِن حس برگ

میــراث مکتــوب، 1394 ش. 

• ســلیمان تّپه ســری، ابوالحســن. مقالــۀ »خواجــه« در 	
دانشــنامۀ جهــان اســالم. چ 1. ج 16. تهــران: بنیــاد 

ش.  1390 اســامی،  المعــارف  دایرهݑ

• شــفیعیها، محّمدهــادی. خالصــۀ زندگی نامــۀ علمــی 	
ــران:  ــدی. چ 1. ته ــرز مجی ــر فريب ــر نظ ــمندان. زي دانش
بنیــاد دانشــنامۀ بزرگ فارســی و شــرکت انتشــارات علمی 

و فرهنگــی، 1374 ش. 

• ــی 	 ــفی و کالم ــه های فلس ــان. اندیش ــی نعم ــات، هان فرح
خواجــه نَصیُرالّدیــِن طوســی. برگــردان غامرضــا جمشــید 
نــژاد اّول. چ 1. تهــران: مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب، 

1389 ش.

• ــان 	 ــنامۀ جه ــر 3« در دانش ــۀ »تحری ــد. مقال ــملو، فري قاس
المعــارف اســامی،  ــاد دایرهݑ ــران: بنی ــالم. چ 1. ج 6. ته اس

ش.  1380

• ــه 	 ــار خواج ــوال و آث ــی. اح ــد تق ــوی، محّم ــدّرس رض م
نَصیُرالّدیــِن طوســی. چ 3. تهــران: اســاطیر، 1386 ش.

• مصاحبــۀ شــفاهی اکتشــافی بــا دکتــر ســّید محّمــد تقــی 	
ــی، 16 تیــر 1394 ش.  بطحایــی گلپایگان

• وبــگاه دانشــکدۀ مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی خواجــه 	
نَصیُرالّديــِن طوســی

 Ece.Kntu.ac.ir

• ــی 	 ــگاه صنعت ــران دانش ــی عم ــکدۀ مهندس ــگاه دانش وب
امیرکبیــر

 Civil.aut.ac.ir

• ــی 	 ــگاه صنعت ــک دانش ــی مکانی ــکدۀ مهندس ــگاه دانش وب
ــی ــِن طوس ــه نَصیُرالّدي خواج

 Mechanical.Kntu.ac.ir
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پیوست 

1( گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ فّنی و مهندسی آموزِش عالی ایران، دورۀ قاجاری
روشنگریرویدادسالردیف

گشایشمدرسۀدارالُفُنون1230 ش.1

پايه گذاری مدرسۀ مهندسی فاحِت 1279 ش.2
مظّفری 

*1291 ش. انحاِل مدرسه

*1296 ش. بازگشايی دوبارۀ مدرسه 
*1312 ش. تغییر نام به: »وزارت پُست و تلگراف و تلفن«بنیادگذاری وزارت پُست و تلگراف1285 ش.3
بنیان گذاری مدرسۀ صنعتی ايران و 1286 ش.4

آلمان
*1291 ش. تغییر ناِم مدرسه به »دويتش رآل شول«

*1292 ش. تغییر ناِم مدرسۀ ايران و آلمان به »دويتش پرزيش 
هوخر تهران اشتات« يا مدرسۀ عالی صنعتی ايران و آلمان

*1295 ش. تعطیلی مدرسه 

*1300 ش. آغاز گفتگوهای ايران و آلمان برای بازگشايی دوبارۀ 
مدرسۀ عالی صنعتی ايران و آلمان 

بنیادگذاری مدرسۀ مهندسی فاحت 1295 ش.5
در رشت

بنیان گذاری مدرسۀ عالی فاحت و 1301 ش.6
صنايِع روستايی در تهران

*1324 ش. واگذاری به دانشکدۀ مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران

*به کوشايی سّید ابراهیم ضیاُءالواعظین در شیرازپايه گذاری مدرسۀ صنعتی فارس1302 ش.7

*1320 ش. آغاز کاِر ساختمان تازۀ هنرستان

*1303 ش. پايه گذاری در محِلّ پیشین مدرسۀ عالی ايران و آلمانهنرستان صنعتی تهران1303 ش.8



2(گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ فّنی و مهندسی آموزِش عالی ایران، دورۀ پهلوی اّول
روشنگریرویدادسالردیف

*در آغاز وابسته به وزارت جنگ آموزشگاه مرکز تلگراف بی سیم ايران1305 ش.1

*1306 ش. وابسته به وزارت پُست و تلگراف

*وابسته به وزارت ُطُرق و َشوارعمدرسۀ مهندسی1306 ش.2

*1318 ش. تغییر نام به: »آموزشگاه اختصاصی وزارت پُست و مدرسۀ عالی مخابرات1307 ش.3
تلگراف و تلفن«

سۀ عالی آموزش ارتباطات« *1349 ش. تغییر نام به: »مؤِسّ

*1357 ش. تغییر نام به: »دانشکدۀ مهندسی مخابرات«

*1320 ش. تغییر نام به: »انستیتو تکنولوژی تهران«هنرسرای عالی1308 ش.4

*1336 ش. تغییر ناِم دوباره به: »هنرسرای عالی« 

*1341 ش. تغییر نام به: »سازمان نمونۀ تعلیم و تربیت 
حرفه ای کشور«

*1344 ش. بازنگری و تغییر در اساسنامه و عنواِن سازمان 
نمونۀ تعلیم و تربیت حرفه ای کشور به: »هنرسرای عالی 

نارمک«

*1351 ش. تغییر نام به: »دانشکدۀ علم و صنعت و هنرستان 
صنعتی نمونه«

*1357 ش. تغییر نام به: »دانشگاه علم و صنعت«

*1311 ش. اساسنامه و برنامۀ هنرستان به تصويب شورای هنرستان صنعتی نّساجی و رنگرزی تهران1309 ش.5
عالی معارف می رسد.

*1311 ش. افزودن رشتۀ نقاشی به هنرستانهنرستان صنعتی تبريز1309 ش.6

*1315 ش. مهندس کرومر آلمانی مديريّت هنرستان را به 
عهده می گیرد.

گشايش دانشکدۀ فّنی دانشگاه تهران1313 ش.7

هنرستان صنعتی اصفهان1315 ش.8

*وابسته به وزارت نفتدانشکدۀ نفت آبادان1318 ش.9

ــی هنرستان فّنی راه آهن1319 ش.10 ــی اختصاص ــگاه عال ــه: »آموزش ــام ب ــر ِن *1339 ش. تغیی
ــن« راه آه

ــِع آموزشــی وزارت راه و  ــه: »مجتم ــام ب ــر ن *1353 ش. تغیی
ــری« تراب
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3( گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ فّنی و مهندسی آموزِش عالی ایران، دورۀ پهلوی دّومت

روشنگریرویدادسالردیف
سۀ هواشناسی و علوم َجّو1326 ش.1 *1354 ش. تغییر نام به: »آموزشگاه عالی هواشناسی و علوم َجّو«مؤِسّ

سۀ ژئوفیزيک دانشگاه تهران *1359 ش. ادغام در مؤِسّ

جداشدن هنرستان های صنعتی از وزارت 1328 ش.2
»پیشه و هنر« و پیوستن به وزارت 

فرهنگ

وابسته به وزارت راه و ترابریآموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمايی کشور1329 ش.3

پايه گذاری هنرستان صنعتی اُرت تهران1329 ش.4

بنیان گذاری هنرستان صنعتیاُرت شیراز1330 ش.5

*1344 ش. بازنگری اساسنامه و وابسته به وزارت جنگمدرسۀ عالی نقشه برداری1333 ش.6

*1355 ش. تغییر نام به: » دانشکدۀ نقشه برداری« وابسته به 
سازمان برنامه

*1359 ش. ادغام در در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1362 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی 

پايه گذاری هنرستان های صنعتی 1334 ش.7
شهرهای اهواز و رشت

بنیادگذاری هنرستان های صنعتی 1335 ش.8
شهرهای قزوين و زاهدان

گشايش هنرستان حرفه ای نمازی شیراز1336 ش.9

*1355 ش. آغاز فّعالّیت تربیت دبیر فّنی و پايه گذاری دانشکدۀ پايه گذاری دانشکدۀ پلی تکنیک تهران1337 ش.10
تربیت دبیر فّنی و علوم

*1358 ش. تغییر نام به: »دانشگاه صنعتی امیرکبیر«

بنیان گذاری نخستین مرکز تربیت معلِّم 1339 ش.11
فّنی و حرفه ای پسران

*1344 ش. تغییر نام به: »هنرسرای بهبهانی«

*1354 ش. پايه گذاری دورۀ تربیت دبیر فّنی
بنیادگذاری نخستین مرکز تربیت معلِّم 1340 ش.12

فّنی و حرفه ای دختران

وابسته به وزارت راه و ترابریآموزشگاه / مدرسۀ عالی فّنی راه1342 ش.13

دانشگاه صنعتی آريا مهر )شريف(1345 ش.14

سۀ آب شناسی تهران1345 ش.15 وابسته به وزارت آب و برقمؤِسّ



وابسته به سازمان تلويزيون ملّی ايرانمدرسۀ عالی تلويزيون و سینما1347 ش.16

وابسته به وزارت آموزش و پرورشانستیتوهای تکنولوژی کشور1348 ش.17

سۀ عالی تکنیکوِم نفیسی1349 ش.18 *1349 ش. در آغاز با ناِم: »آموزشگاه حرفه ای نفیسی« و وابسته به مؤِسّ
مجتمِع آموزشی وزارت راه و ترابری

سۀ عالی تکنیکوم نفیسی« و غیردولتی *1350 ش. تغییر نام به: »مؤِسّ

سۀ عالی ساختمان1350 ش.19 مؤِسّ

بنیادگذاری مدرسۀ عالی برنامه ريزی و 1351 ش.20
کاربرد کامپیوتر

پايه گذاری واحد اصفهان وابسته به  1352 ش.21
مجتمِع آموزِش صنعتی کشور

*1352 ش. پايه گذاری

*1358 ش. ادغام و پايه گذاری دانشگاه کار و پیشه

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1362 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی

پايه گذاری واحد مشهد وابسته به مجتمِع 1352 ش.22
آموزِش صنعتی کشور

*1352 ش. پايه گذاری

*1358 ش. ادغام و پايه گذاری دانشگاه کار و پیشه

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1362 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی

مدرسۀ عالی تکنولوژی سمنان1352 ش.23

*1354 ش. واگذاری ادارۀ امور مدرسۀ عالی فّنی تهران به وزارت مدرسۀ عالی فّنی تهران1352 ش.24
آموزش و پرورش

*1355 ش. تبديل دورۀ آموزشی مدرسۀ عالی فّنی به کارشناسی

پايه گذاری دانشسرای عالی بابُل 1352 ش.25

پايه گذاری واحد تهران وابسته به مجتمِع 1352 ش.26
آموزِش صنعتی کشور

*1355 ش. پايه گذاری

*1358 ش. ادغام و پايه گذاری دانشگاه کار و پیشه

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1362 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی

بنیان گذاری مدرسۀ عالی معدن شاهرود1353 ش.27
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پايه گذاری واحد کاشان وابسته به 1353 ش.28
مجتمِع آموزِش صنعتی کشور

*1353 ش. پايه گذاری

*1358 ش. ادغام و پايه گذاری دانشگاه کار و پیشه

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1362 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی

پايه گذاری دانشسرای عالی فّنی آرشام کرمان1354 ش.29

پايه گذاری واحد سبزوار وابسته به 1354 ش.30
مجتمِع آموزِش صنعتی کشور

*1354 ش. پايه گذاری

*1358 ش. ادغام و پايه گذاری دانشگاه کار و پیشه

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1362 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی

پايه گذاری دانشگاه صنعتی اصفهان1356 ش.31

*1357 ش. پايه گذاریدانشگاه علوم و فنون1357 ش.32

*1359 ش. ادغام بخشی در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی و 
بخشی ديگر در مجتمِع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی

*1362 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی ومهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی



4(گاهنامۀ رویدادهای کلیدی در پایه گذاری دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّدیِن طوسی 1367 ش.
روشنگریرویدادسالردیف

*1318 ش. آموزشگاه اختصاصی وزارت پُست و تلگراف و تلفنمدرسۀ عالی  پُست و تلگراف1307 ش.1
سۀ آموزِش عالی ارتباطات *1349 ش. مؤِسّ

*1357 ش. دانشکدۀ مهندسی مخابرات 
*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1363 ش. دانشکدۀ بنیادين در پايه گذاری دانشگاه فّنی و مهندسی
*1367 ش. دانشکدۀ بنیادين در پايه گذاری دانشگاه صنعتی خواجه 

نَصیُرالّديِن طوسی

سۀ هواشناسی و علوم َجّو1326 ش.2 *1354 ش. آموزشگاه عالی هواشناسی و علوم َجّومؤِسّ
سۀ ژئوفیزيک دانشگاه تهران *1359 ش. انتقال و ادغام در مؤِسّ

*1333 ش. مدرسۀ عالی نقشه برداریمدرسۀ عالی نقشه برداری1333 ش.3
سۀ عالی  *1344 ش. بازنگری در اساسنامه و عنوان تازه: »مؤِسّ

نقشه برداری«
*1355 ش. عنوان تازه: »دانشکدۀ نقشه برداری«

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی
*1363 ش. دانشکدۀ بنیادين در پايه گذاری دانشگاه فّنی و مهندسی
*1367 ش. دانشکدۀ بنیادين در پايه گذاری  دانشگاه صنعتی خواجه 

نَصیُرالّديِن طوسی

*1319 ش. پايه گذاری هنرستان فّنی راه آهنآموزشگاه عالی اختصاصی راه آهن1339 ش.4
*1339 ش. عنوان تازه: »آموزشگاه اختصاصی راه آهن«

*1359 ش. به دلیل نداشتن دانشجو در ادغام دانشگاه ها و 
آموزشگاه های عالی وارد نشد.

*1342 ش. پايه گذاری و وابستگی به وزارت راه و ترابریآموزشگاه عالی فّنی راه1342 ش.5
*1359 ش. به دلیل نداشتن دانشجو در اليحۀ قانونی ادغام دانشگاه ها و 

سات آموزِش عالی وارد نشد. مؤِسّ

سۀ آب شناسی ايران1345 ش.6 *1345 ش. پايه گذاری و وابستگی به وزارت آب و برقمؤِسّ

*1348 ش. پايه گذاری و وابستگی به سازمان تلويزيون ملّی ايرانمدرسۀ عالی تلويزيون و سینما1348 ش.7
*1358 ش. مرکز آموزش فّنی صدا و سیما

*1361 ش. دانشکدۀ صدا و سیما
*1391 ش. دانشگاه صدا و سیما

* به دلیل نیاز سازمانی و تخّصصی صدا و سیما، اليحۀ قانونی ادغام 
سات آموزش عالی را نپذيرفتند. دانشگاه ها و مؤِسّ
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*1348 ش. پايه گذاری و وابسته به وزارت آموزش و پرورشانستیتوی تکنولوژی کشور1348 ش.8

* بــه دلیــل مخالفــت وزارت آمــوزش و پــرورش، اليحــۀ قانونــی ادغــام 
ــد. ــی را نپذيرفتن ــوزِش عال ســات آم دانشــگاه ها و مؤِسّ

سۀ عالی تکنیکوم نفیسی1350 ش.9 سۀ آموزش فّنی نفیسیمؤِسّ *1349 ش. مؤِسّ

*1350 ش. آموزشگاه حرفه ای نفیسی

سۀ عالی تکنیکوم نفیسی *1351 ش. مؤِسّ

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1363 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی

*1350 ش. پايه گذاری و وابسته به دانشکدۀ پلی تکنیک تهرانمدرسۀ عالی ساختمان1350 ش.10

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1363 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی

*1352 ش. پايه گذاریمدرسۀ عالی فّنی1352 ش.11

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1363 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصُرالّديِن طوسی

دانشکدۀ تربیت دبیر فّنی و علوم 1355 ش.12
وابسته به دانشکدۀ پلی تکنیک 

تهران

*1355 ش. پايه گذاری

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1362 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی

*1357 ش. پايه گذاریدانشگاه علوم و فنون1357 ش.13

*1359 ش. ادغام در مجتمِع دانشگاهی فّنی و مهندسی

*1363 ش. پذيرش در دانشگاه فّنی و مهندسی

*1367 ش. پذيرش در دانشگاه صنعتی خواجه نَصیُرالّديِن طوسی



ه( شــهید گرانپایۀ دانشمند دکتر محمود قندی
محمود قندی )زاده 1323 ش. و شــهادت 1360 ش.(

نخســتین رئیــس دانشــکدۀ مهندســی مخابــرات پــس از انقــالب 1357 ش. و نیــز  دّومیــن وزیــر پُســت و تلگــراف 
و تلفــن

او در تهــران زاده شــد و تحصیــات ابتدايــی و متوّســطه را در همیــن شــهر در مــدارس محّمــدی و َعلَــوی بــه 
پايــان رســاند ودورۀ مهندســی مکانیــک را در دانشــکدۀ فّنــی دانشــگاه تهــران، در 1345 ش. گذرانــد؛ ســپس 
ــگاه  ــود را از دانش ــی خ ــرای مهندس ــنامۀ دکت ــت و در 1350 ش. دانش ــکا رف ــه آمري ــل ب ــۀ تحصی ــرای ادام ب
ــش  ــرزم ديرين ــت و هم ــی دوس ــا همراه ــا و ب ــود. درآنج ــت نم ــک درياف ــرق و الکترونی ــتۀ ب ــا در رش کالیفرنی

ــرد.  ــذاری ک ــادا« را پايه گ ــکا و کان ــجويان آمري ــامی دانش ــن اس ــی چمران »انجم ــر مصطف ــهید دکت ش

پــس از بازگشــت بــه ايــران بــه آمــوزش و پژوهــش در دانشــکدۀ فّنــی دانشــگاه تهــران و دانشــکدۀ مخابــرات 
ــِن طوســی( پرداخــت. ــرق دانشــگاه صنعتــی خواجــه نَصیُرالّدي )دانشــکدۀ ب

در زمــان اوج گیــری مبــارزات انقابــی مــردم کشــور، در 1357 ش. بــه دلیــل فّعالّیت هــای سیاســی بــه زنــدان 
ــرق و  ــه رياســت دانشــکدۀ مهندســی ب ــس از آزادی ب ــروزی انقــاب آزاد شــد. پ ــر پی ــر اث ــاد و ســرانجام ب افت
ــوان  ــه عن ــز ب ــاب نی ــورای انق ــرف ش ــید. از ط ــی رس ــِن طوس ــه نَصیُرالّدي ــی خواج ــگاه صنعت ــر دانش کامپیوت
دّومیــن وزيــر پُســت و تلگــراف و تلفــن 
پــس از انقــاب برگزيــده شــد و مــّدت 

دو ســال وزارت کــرد.

دکتــر قنــدی مطالعــات اســام پژوهــی 
نــزد  را  خــود  عرفــان(  و  )فلســفه 
ــّید  ــه س ــرت عّام ــون حض ــی چ بزرگان
اســتاد  و  طباطبايــی  ُمحّمدحســین 
می کــرد. دنبــال  ُمطّهــری  مرتضــی 

يک شــنبه  روز  در  ايشــان  ســرانجام 
دفتــر  انفجــار  در  1360 ش.  تیــر   7
حــزب جمهــوری اســامی در محلّــۀ 
ــه شــهادت رســید. سرچشــمۀ تهــران ب

شهید دکتر محمود قندی
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ــران از 1318 1.  ــی ای ــوزِش عال ــار آم  ------. آم
و  تحقیقــات  ســۀ  مؤِسّ تهــران:  ش.   1355 تــا 
1355 ش. مهــر  آموزشــی،  و  علمــی  برنامه ريــزی 

------. آمــار آمــوزِش عالــی ایــران ســال 1358 2. 
ش. ج 1. تهــران: مرکــز برنامه ريــزی آموزشــی 
ــزی  ــات و برنامه ري ــۀ تحقیق س ــه مؤِسّ ــته ب وابس

ــرداد 1360 ش. ــی، خ ــی و آموزش علم

--------. آمــار آمــوزِش عالــی ایــران. ج 2. 3. 
ــی. آذر 1370  ــوزِش عال ــگ و آم ــران: وزارت فرهن ته

ش.

------. آمــوزِش عالــی در ایــران. شناســایی 4. 
ــاب ّدوم(.  ــور )کت ــی کش ــوزِش عال ــته های آم رش
تهــران: مرکــز ارزشــیابی آموزشــی، ســازمان 
ســنجِش آمــوزِش کشــور، آذر 1356 ش. نشــريّۀ 

  .15 ش 

ــی . 5 ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ ------. دانش
ــران:  ــال 1351 ش. ته ــی س ــته های تحصیل و رش
و  علــوم  وزارت  بررســی ها،  و  طرح هــا  دفتــر 

ــرداد 1352 ش.  ــی، خ ــوزِش عال آم

------. راهنمــای دانشــگاه کار. تهــران: دفتر مرکزی . 6
امور آموزشــی دانشــگاه کار، تیــر 1358 ش.

ــوزش . 7 ــه آم ــان ورود ب ــای داوطلب ------. راهنم
عالــی، نیمــۀ دوم ســال 1355 ش. تهــران: ســازمان 
ســنجِش آمــوزِش کشــور، وزارت علــوم و آمــوزِش 

عالــی، آبــان 1355 ش.

تحصیلــی، 8.  رشــته های  راهنمــای   .------
ــجو در  ــاب دانش ــوۀ انتخ ــی و نح ــرایط اختصاص ش
ــران:  ــی. ته ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ســازمان ســنجِش آمــوزِش کشــور، 1354ش.

در 9.  موجــود  تحصیلــی  رشــته های   .------ 
ــور.  ــی کش ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ــوم  ــا و بررســی ها، وزارت عل ــر طرح ه ــران: دفت ته

ــرداد 1351 ش. ــی، خ ــوزِش عال و آم

ــات. س 9. ش 2258. . 10 ــۀ اّطالع ------. روزنام
ــرداد 1313 ش. تهــران: 20 اَم

معــارف 11.  احصایّیــۀ  و  ســالنامه   .---------
ــارف  ــا: وزارت مع ــال های 1309-1310 ش. بی ج س

و صنايــع مســتظرفه، 1310 ش. اوقــاف  و 

ــۀ معــارف ســال های . 12 --------. ســالنامه و احصائّی
ــاف  ــارف و اوق ــا: وزارت مع 1307 و 1308 ش. بی ج

و صنايــع مســتظرفه، 1308 ش.

--------. ســالنامۀ پُســتی و تلگرافــی ســال 1315 . 13
ش. تهــران: وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن، ادارۀ 

آمــار. ش 21.

ــی . 14 ــی و فاحت ــات علم س ــالنامۀ مؤِسّ ------. س
کــرج. س 1. بی جــا: بــی نــا، 1315 ش.

 ------. ســند شــمارۀ 16201. مرکــز اَســناد . 15
رياســت جمهــوری

کتاب نامۀ مرجع
فهرســت نگارِی کتاب  نامــۀ مرجــع، بــر پايــۀ اّطاعــاِت کتاب شــناختِی کتاب  نامــۀ هــر يــک از نوشــتارها و بــر مبنــای 
منطــق حــروف الفبــای فارســِی نــام پديدآورنــده، تهّیــه و تدويــن شــده اســت. بــرای رعايــت اســتاندارد کتاب شناســی 

موجود،کوتــه نوشــت های اختصاصــی، روشــنگری می شــوند:

بی جابی نابی تاجچش.شسکوته نوشت
بدون مکانبدون ناشربدون تاريخجلدچاپشمسیشمارهسالروشنگری



------. ســند شــمارۀ 240-27/190/07. معاونــت . 16
اَســناد ملّــی ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ ملّــی 

ج.ا.ايــران

معاونــت . 17  .1/19/33-297 شــمارۀ  ســند   .------
اَســناد ملّــی ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ ملّــی 

ج.ا.ايــران

ســات آموزِش . 18 --------. ســیر تحــّول تاريخــی مؤِسّ
ــوزِش  ــز آم ــنامه های مراک ــران )اساس ــی در ای عال
ــی.  ــوزِش عال ــگ و آم ــران: وزارت فرهن ــی(. ته عال

ــر 1361 ش. مه

------. شــناخت مراکــز آمــوزِش فّنــی و حرفــه ای . 19
ــی  ــورای عال ــۀ ش ــران: دبیرخان ــور. ته ــود کش موج
هماهنگــی، وزارت فرهنــگ و آمــوزِش عالــی. اســفند 

1360 ش. نشــريّۀ ش 3.

ــوزِش . 20 ســات آم ------. فهرســت دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــی کشــور. تهــران: قســمت مــدارک تحصیــات  عال

داخلــی وزارت علــوم و آمــوزِش عالــی، 1350 ش.

ب . 21 مصــوَّ اساســنامه های  و  قوانیــن   .------
ــا  ــور ت ــی کش ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
ســال 1349 ش. تهــران: دفتــر امــور شــوراها، وزارت 

علــوم و آمــوزش عالــی، بی تــا.

و . 22 فرهنــگ  وزارت  پژوهشــی  کارنامــۀ   .------
ــر  ــران: دفت ــال 1366 ش. ته ــی در س ــوزِش عال آم
امــور پژوهشــی، معاونــت پژوهشــی، خــرداد 1367 

ش.

------. کارنامــۀ پژوهشــی وزارت فرهنــگ و آموزِش . 23
عالــی کشــور در ســال 1368 ش. تهــران: دفتــر امــور 

پژوهشــی، معاونــت پژوهشــی، مهــر 1369 ش.

ــاهی . 24 ــال شاهنش ــاه س ــۀ پنج ------. گاهنام
پهلوی.ج1.تهران:کتابخانــۀ پهلــوی 1355 ش.

فّعالّیت هــای . 25 از  خالصــه ای  گــزارش   .------
دانشــگاه ها و مراکــز آمــوزِش عالــی کشــور. تهــران: 
اداره کّل روابــط عمومــی وزارت فرهنــگ و آمــوزِش 

عالــی،  1365 ش.

ــگاه ها . 26 ــی دانش ــای تحقیقات ــزارش طرح ه ------. گ
ــگ  ــه وزارت فرهن ــته ب ــی وابس ــز تحقیقات و مراک

و آمــوزِش عالــی در ســال های 1366 و 1365 ش. 
ــت پژوهشــی،  ــور پژوهشــی، معاون ــر ام تهــران: دفت

خــرداد 1367 ش.

ــی . 27 ــیون ملّ ــهر، ج 2. کمیس ــۀ ایران ش ------. مجّل
يونســکو در ايــران. نشــريّۀ ش 22. تهــران: چاپخانــۀ 

دانشــگاه تهــران، 1342 ش.

--------. مجموعــۀ قوانیــن ســال 1310 ش. بی جــا: . 28
ــا. ــتری، بی ت وزارت دادگس

ــی. . 29 ــی، عرب عل ــر و رضاي ــدی، اصغ ــماعیلی کن اس
بنیــاد  تهــران:  واژه نامــۀ آمــوزِش عالــی. چ 1. 

ش.   1389 ايــران،  دانشــنامه نگاری 

اشــک شــیرين، ســّید ابراهیــم و رحمانــی، حســن. . 30
ــی«  ــِن طوس ــه نَصیُرالّدی ــی خواج ــۀ »کتابشناس مقال
مقــاالت  مجموعــه  طــوس:  »دانشــمند  کتــاب  در 
گردهمايــی علــم و فلســفه در آثــار خواجــه نَصیُرالّديــِن 
طوســی«. بــه کوشــش پورجــوادی و ِوِســل. چ 1. تهــران: 
مرکــز نشــر دانشــگاهی و انجمــن ايرانشناســی فرانســه 

در ايــران، 1379 ش.

ــر . 31 ــرزا محّمدحســن خــان. المآث ــلطنه، می اعتمادالّس
ــران در دورۀ  ــخ ای ــال تاری ــل س ــا چه ــار ی و اآلث
ــرج  ــش اي ــه کوش ــاه. ب ــن ش ــاهی ناصُرالّدی پادش
افشــار. چ 2. تهــران: انتشــارات اســاطیر، 1374 ش.

اعتمادالّسلطنه، میرزا محّمدحسن خان. صدرالّتواريخ. . 32
روزبهان،  انتشارات  تهران:  مشیری.  محّمد  تصحیح 

1357 ش.

اکبر پورشــیرازی، محســن و ديگــران. تعاريــف و . 33
مفاهیــم آمــاری علــوم، تحقیقــات و فّنــاوری. تهــران: 
ــی،  ــوزِش عال ــزی آم ــش و برنامه ري ــۀ  پژوه س مؤِسّ

1387 ش.

ــوم و . 34 ــاِت عل ــگ اصطالح ــی. فرهن ــری، محّمدتق اکب
ــای  ــاد پژوهش ه ــالمی. چ 3. مشــهد: بنی ن اس ــدُّ تم

ــدس رضــوی )ع(، 1390 ش. اســامی آســتان ُق

امینــی، محّمدمهــدی. مقالــۀ »پهلــوی، سلســله« در . 35
ــالم. چ 1. ج 5. تهــران: بنیــاد  ــان اس ــنامۀ جه دانش

المعــارف اســامی، 1379 ش.  دایرهݑ

ــی، . 36 ــوزش عال ــال آم ــصت س ــوب. ش ــاری، يعق انتظ
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ســۀ  ــران: مؤِسّ ــران. ته ــاوری در ای ــات و فّن تحقیق
ــی، 1388  ــوزِش عال ــزی آم ــش و برنامه ري پژوه

ش.

المعــارف . 37 دایرهݑ ديگــران.  و  حمیدرضــا  آراســته، 
آمــوزِش عالــی. چ 1. ج 2. تهــران: بنیاد دانشــنامۀ 

ــی، 1383 ش. ــزرگ فارس ب

ــش. چ 4. تهــران: . 38 ــر حســین. پژوه ــان پور،امی آري
ــر، 1362 ش. ــر کبی ســۀ انتشــارات امی مؤِسّ

بیــات، کاوه. مقالــۀ »بغایــری« در دانشــنامۀ جهــان . 39
المعــارف  ــاد دایرهݑ ــران: بنی ــالم. چ 3. ج 2. ته اس

اسامی، 1378 ش.

بیهقــی، علی اکبــر. بررســی آمــاری در مــورد . 40
ــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ها  اعضــای هی
تهــران:  ســات آمــوزِش عالــی ایــران.  و مؤِسّ
ســۀ تحقیقــات و برنامــه ريــزی علمــی و  مؤِسّ
ــان  ــی، آب ــوزِش عال ــوم و آم ــی، وزارت عل آموزش

1353ش.

رشــته های . 41 احمــد.  داوری،  و  جوان،خســرو 
ســات آمــوزِش عالــی  تحصیلــی دانشــگاه ها و مؤِسّ
بــات مراجــع ذیربط از ســال  ایــران بــر اســاس مصوَّ
1301 تــا ســال 1358 ش. تهــران: معاونت آموزشــی، 

ــی، 1362 ش. ــوزِش عال ــگ و آم وزارت فرهن

ــیوه های . 42 ــم. ش ــاهبدانی، اعظ ــاس و ش ــّری، عّب ح
در نگارش هــای علمــی: رهنمودهــای بیــن المللــی. 
ســۀ انتشــارات  چ 3. ويراســت 2. تهــران: مؤِسّ

ــران، 1388 ش. ــگاه ته دانش

ــراث . 43 ــراع می حســینی، ســّید حّجت الحق. 1001 اخت
ــوران  ــی دانش ــش تالیف ــان، بخ ــلمانان در جه مس
مانــدگار جهــان اســام. ويرايــش 2. تهــران: نشــر 

ــی، 1393 ش. طاي

ــوزش و . 44 ــّوالت آم ــی تح ــاس. بررس ــی، عّب خاقان
ــی و  ــوم اجتماع ــکدۀ عل ــران: دانش ــرورش. ته پ
ســۀ  مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی، 1352  مؤِسّ

ش.

دولـــت آبـــادی، يحیـــی. حیـــات یحیـــی. ج 2. . 45
ــی، 1362ش. ــار و فردوسـ ــران: عّطـ تهـ

ــدا. چ 2. ج7 . 46 ــۀ دهخ ــر. لغت نام ــدا، علی اکب دهخ
ــدا  ــۀ دهخ ــت نام ــۀ  لغ س ــران: مؤِسّ و ج 13. ته
ــران،  ــگاه ته ــارات دانش ــاپ و انتش ــۀ  چ س و مؤِسّ

ش.  1377

مــه التَّذِکــَره فــی ِعلــم . 47 رجــب، جمیــل. ُمقدَّ
ــران:  ــی. چ 1. ته ــِن امین ــردان حس ــه. برگ الهیئ
مرکــز پژوهــش میــراث مکتــوب، 1394 ش. 

رشــید ياســمی، غامرضــا. آییــن نــگارش تاریــخ. . 48
ــزه دار. چ 1. تهــران:  ــم ُجرب ــه اهتمــام عبدالکري ب

انتشــارات اســاطیر، 1392 ش.

و . 49 تاریخچــۀ تحــّول  منیــر.  رشــیدی جزنــی، 
ــع  ــکیالت وزارت صنای ــاختارهای تش ــرات س تغیی
و معــادن از 1285 تــا 1380 ش. تهــران: دفتــر 
تشــکیات و بودجــۀ وزارت صنايــع و معــادن، 

1380ش.

ســلیمان تّپه ســری، ابوالحســن. مقالــۀ »خواجــه« . 50
در دانشــنامۀ جهــان اســالم. چ 1. ج 16. تهــران: 

بنیــاد دايرهݑ المعــارف اســامی، 1390 ش.

ــرزی« . 51 ــتان رنگ ــۀ »هنرس ســلیمی، مصطفــی. مقال
در مجّلــۀ تعلیــم و تربیــت، س 24، ش 9. تهــران: 

خــرداد 1329 ش.

زندگی نامــۀ . 52 خالصــۀ  محّمدهــادی.  شــفیعیها، 
ــر نظــر فريبــرز مجیــدی.  ــمندان. زي ــی دانش علم
ــی و  ــزرگ فارس ــنامۀ ب ــاد دانش ــران: بنی چ 1. ته
ــی، 1374 ش.  ــی و فرهنگ ــارات علم ــرکت انتش ش

دوران . 53 صنعتــی  سیاســت های  زهــرا.  صادقــی، 
انتشــارات  تهــران:  ش.(   1304-1320( رضاشــاه 

ش.  1387 خجســته، 

سرگذشــت . 54 غامحســین.  افشــار،  صــدری 
ســازمان ها و نهادهــای علمــی و آموزشــی در 
ــی،  ــوزِش عال ــوم و آم ــران: وزارت عل ــران. ته ای

ش.  1350

صّديــق، عیســی. تاریــخ مختصــر تعلیــم و تربیــت. . 55
تهــران: روشــنايی، 1316 ش.

صفــوی، امــان اهلل. رونــد تکوینــی و تطبیقــی . 56
تعلیــم و تربیــت جهانــی در ســدۀ بیســتم. تهــران: 



انتشــارات رشــد، 1366 ش.

ــی در . 57 ــوزِش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل ــی پ طاي
ــی  ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ ــران: دانش ای
ــوزِش  ــران: ســازمان ســنجِش آم ــاب اّول(. ته )کت

ــور، 1355 ش. کش

ــی در . 58 ــوزِش عال ــران. آم ــی و ديگ ــور، عل ــی پ طاي
ایــران:شناســایی رشــته های آمــوزِش عالــی 
ــنجِش  ــازمان س ــران: س ــاب دّوم(. ته ــور )کت کش

آمــوزِش کشــور، آذر 1356 ش.

ــی و . 59 ــال سیاس ــال رج ــرح ح ــر. ش ــی، باق عاقل
ــر  ــران: نش ــران. چ 3. ج 3. ته ــر ای ــی معاص نظام

گفتــار و نشــر علــم، 1380 ش.

ــگاه . 60 ــوانح دانش ــت و س فراستخواه،مقصود.سرگذش
درایــران، بررســی تاریخــی آمــوزش عالــی و 
، اجتماعــی ، سیاســی و  تحــوالت اقتصــادی  
فرهنگــی  مؤثــر بــرآن. مؤّسســۀ خدمــات فرهنگــی 

رســا، 1387 ش.

تاریــخ هشــتاد ســالۀ . 61 مقصــود.  فراســتخواه، 
تهــران:  تهــران.  دانشــگاه  فّنــی  دانشــکدۀ 

 . 1ش 3 9 3 ، نشــر نی

و . 62 فلســفی  اندیشــه های  نعمــان.  هانــی  فرحــات، 
ــردان  ــی. برگ ــِن طوس ــه نصیُرالّدی ــی خواج کالم
ــز  ــژاد اّول. چ1. تهــران: مرک غامرضــا جمشــید ن

پژوهشــی میــراث مکتــوب، 1389 ش.

ــنامۀ . 63 ــر 3« در دانش ــۀ »تحری ــد. مقال ــملو، فري قاس
بنیــاد  تهــران:   .6 ج   .1 چ  اســالم.  جهــان 

ش.  1380 اســامی،  المعــارف  دایرهݑ

دورۀ . 64 در  جدیـــد  مـــدارس  قاســـمی پويا،اقبال. 
قاجاریّـــه: بانیـــان و پیشـــروان. تهـــران: مرکـــز 

نشـــر دانشـــگاهی، 1377 ش.

قوســی زاد، پرويــن. مقالــۀ »داُرالُفنــون« در دانشــنامۀ . 65
المعــارف  جهــان اســالم. ج 16. تهــران: بنیــاد دایرهݑ

اسامی، 1390 ش.

ــرات . 66 ــنیده ها، خاط ــا و ش ــی. دیده ه ــران، مرتض کام
میــرزا ابوالقاســم خــان کّحــال زاده. تهــران: نشــر 

ــگ اســامی، 1363 ش. فرهن

ــدۀ . 67 ــرورش در س ــوزش و پ ــخ آم ــل.و.اف. تاری کان
ــر  ــران: نش ــار. ته ــن افش ــۀ حس ــتم. ترجم بیس

مرکــز، 1368 ش. 

گاهنامــۀ پنجــاه ســال شاهنشــاهی پهلــوی. ج 1. . 68
ــوی، 1355 ش. ــۀ پهل تهــران: کتابخان

ــکو . 69 ــران و یونس ــط ای ــید. رواب ــا، مهش ــی نی لطیف
ــال های  ــران( س ــکو در ای ــی یونس ــیون مّل )کمیس
اَســناد و  57-1327 ش. ج 2. تهــران: ســازمان 

ــران، 1385 ش. ــی ج.ا.اي ــۀ مل کتابخان

تحــّول . 70 تاریــخ  حســین.  اردکانــی،  محبوبــی 
ــی  ــی آموزش ــات عال س ــران و مؤِسّ ــگاه ته دانش
ایــران در عصر خجســته پهلــوی. تهــران: دانشــگاه 

تهــران، 1350 ش.

ــات . 71 س ــخ مؤِسّ ــین. تاری ــی، حس ــی اردکان محبوب
تمّدنــی جدیــد در ایــران. چ 2. ج 2. تهــران: 
ــران،  ــگاه ته ــاپ دانش ــارات و چ ــۀ  انتش س مؤِسّ

ش.  1376

ــات . 72 س ــخ مؤِسّ ــین. تاری ــی، حس ــی اردکان محبوب
تمّدنــی جدیــد در ایــران. چ 3. ج 1. تهــران: 
ــران،  ــگاه ته ــاپ دانش ــارات و چ ــۀ  انتش س مؤِسّ

ش.   1378

ــار . 73 ــوال و آث ــی. اح ــد تق ــوی، محّم ــدّرس رض م
تهــران:   .3 چ  طوســی.  نَصیُرالّدیــِن  خواجــه 

ش.  1386 اســاطیر، 

ــی . 74 ــوزش فّن ــی آم ــیر تکوین ــاز. س ــی، بهن مرجان
ــوزش  ــت آم ــران: معاون ــران. ته ــه  ای در ای و حرف
متوّســطۀ فّنــی و حرفــه ای وزارت آمــوزش و 

1373 ش. پــرورش، 

ــۀ رجــال و مشــاهیر . 75  مرســلوند، حســن. زندگی نام
تهــران:   .1 ج   .2 چ  – 1299 ش.(.   1320( ایــران 

ــار 1376 ش.  ــام، به ــارات اله انتش

ــران: . 76 ــن.ج3 . ته ــی م ــرح زندگان ــداهلل. ش ــتوفی ،عب مس
انتشــارات زوار ، 1377 ش.

ــی. چ 5. ج . 77  مصاحــب، غامحســین.دائرهݑ المعارف فارس
1. تهــران: شــرکت کتاب هــای جیبــی وابســته بــه 

ســۀ انتشــارات امیرکبیــر، 1387 ش. مؤِسّ
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در . 78 »تلگــراف«  مقالــۀ  رقّیــه.  میرابوالقاســمی، 
دانشــنامۀ جهــان اســالم. چ 1، ج 8. تهــران: بنیــاد 

ش.  1383 اســامی،  المعــارف  دایرهݑ

ــر . 79 ــخ معاص ــی در تاری میراحمــدی، مريــم. پژوهش
ایــران.مشــهد: آســتان قــدس رضــوی )ع(، 1368 

ش.

نظــری، منوچهــر. رجــال پارلمانــی ایــران از . 80
ــگ معاصــر،  ــران: فرهن ــالب. ته ــا انق ــروطه ت مش

ش.  1388

وبــگاه دانشــکدۀ مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی . 81
خواجــه نَصیُرالّديــِن طوســی

 Ece.Kntu.ac.ir

وبــگاه دانشــکدۀ مهندســی عمــران دانشــگاه . 82
امیرکبیــر صنعتــی 

 Civil.aut.ac.ir

ــگاه . 83 ــک دانش ــی مکانی ــکدۀ مهندس ــگاه دانش وب
صنعتــی خواجــه نَصیُرالّديــِن طوســی

 Mechanical.Kntu.ac.ir

ــناد پُســت و تلگــراف و تلفــن . 84  يزدانــی ، مرضّیــه. اَس
ــی  ــناد ملّ ــاه. تهــران: ســازمان اَس ــا ش در دورۀ رض

ــران، 1378 ش. اي

اقبــال. وزیــران علــوم و معــارف و . 85 يغمايــی، 
نشــر  مرکــز  تهــران:   .1 چ  ایــران.  فرهنــگ 

ش.  1375 دانشــگاهی، 



1( نمایۀ نام کسان
 الف(

ابن سینا  142

ابن مطهر حلّی 146
اُتو شولتز 43

اردبیلی، محّمد 136
اسماعیلی کندی، اصغر 32، 157 

اشتروونک 45 ،46 ،44 
اشک شیرين، سّیدابراهیم 141، 147، 157

اعتضاُدالّسلطنه، علیقلی خان میرزا، 37، 39، 40
اعتماُد الّسلطنه، میرزا محّمدحسن خان 34، 47، 49، 

157،89 ،81 ،71
افتخاری، يوسف 112

افشار،
       ~ايرج 47، 71، 81، 89، 157

       ~حسن 30، 32، 159
اکبر پورشیرازی، محسن 32، 157

اکبری، محّمدتقی 143، 147، 157
امام

     ~ محّمد بن علی الجواد 146
     ~ موسی بن جعفر 146

امامی، سراج  112

امیرکبیر، میرزا تقی خان 34، 35، 36، 42
امیرنظام گّروسی، حسنعلی خان 47

امینُ الّدوله، میرزا هاشم خان 40
امینی،

        ~حسن 144، 147، 158
        ~محّمد مهدی 100، 112، 113، 157
انتظاری، يعقوب 26، 77، 157،128،127،78

آراسته، حمیدرضا 130، 147، 158
آريان پور، امیر حسین 23، 32، 158

ب(
بديعی 60

بطحايی گلپايگانی، سید محّمدتقی 13، 134، 136، 
147 ،141

بغايری، عبُدالّرزاق 87، 88
بیات، کاوه 88، 89، 158

بیقهی، علی اکبر 28، 32، 49، 63، 71، 82، 89، 94، 
 ،118 ،116 ،115 ،111 ،106 ،104 ،99 ،98 ،95

158 ،122

پ(
پطرس 43
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پورجوادی 147، 157
پهلوی،

         ~علیرضا 111
        ~محّمدرضا 111

ت(
تنکابنی، میرزا طاهر 144

توماس، آرنولد 146
تهرانی زاده، محسن 135
تیمورتاش، مهرپور 112

ج(
جربزه دار، عبدالکريم 32، 158

جمشید نژاد، غامرضا 147، 159
جمیل، رجب 144، 147، 158

جوان، خسرو 81، 83، 89، 100، 111، 113، 124، 
158 ،125

چ(
چمران، مصطفی 155

ح(
حامدی، محّمدحسین  137

حبیب ابن مظاهر 87
حّری، عّباس 24، 32، 158

حسینی، سّید حّجت الحق 143، 147، 158
حکمت، علی اصغر 88

خ(
خاقانی، عّباس 49، 52، 71، 158

خواجه
       ~ حافظ شیرازی 143

        ~نصیُرالّدين محّمدبن حسن طوسی 22، 141، 
146 ،145 ،144 ،143 ،142

د(
داشر 39

داوری، احمد 81، 83، 89، 100، 111، 113، 124، 
158 ،125

داوود خان]ژان[ 35
درخشش، محّمد 97

دولت آبادی، يحیی 43، 49، 157
دهخدا، علی اکبر 24، 32، 143، 147 ، 158 

ر(
رحمانی، حسن 141، 147، 157

رشیدياسمی، غامرضا 23، 32، 158
رشیدی جزنی، منیر 48، 49، 158

رضا خان  48، 52
رضايی، عرب علی 24، 32، 157

ز(
زند،

      ~کريم خان 45
     ~ محّمدرحیم خان 45

س(
سارتون، جورج 146

سپهساالر، میرزاحسین خان 35، 47
سلیمان تّپه سری، ابوالحسن 143، 144 ،158 

سلیمی، مصطفی 49، 66، 71، 158

ش(
شاهبدانی، اعظم 24، 32، 158



شريف شیرازی، عبدالکريم 144
شفیعیها، محّمدهادی 143، 147، 158

شیبانی، ابوتراب خان 46

ص(
صادقی، زهرا 26، 48، 49، 58، 70، 71، 158

صدری افشار، غامحسین 87، 89، 93، 98، 100، 
158 ،106 ،105

صّديق، عیسی 49، 52، 53، 71، 158
صفوی، امان اهلل 30، 31، 32، 158

صنیع الّدوله 87
صوراسرافیل، قاسم 41، 47، 56

ض(
ضیاءالواعظین، سّیدابراهیم 45، 54، 148

ط(
طايی پور، علی 49، 59، 64، 71، 78، 80، 81، 82، 

 ،102 ،100 ،99 ،98 ،95 ،94 ،93 ،90 ،89 ،87 ،84
 ،126 ،125 ،123 ،116 ،115 ،114 ،113 ،109 ،106

159
طباطبايی،

            ~سّید ضیاءالّدين 52
            ~سّید محّمدحسین 155

طهرانی، شیخ آغا بزرگ 146

ع(
عاقلی، باقر 100، 112، 113، 159

ُعرضی، مؤيّدالّدين 146
عاء، حسین 39، 112

ف(
فتحعلی شاه قاجار 34

فراستخواه، مقصود77، 78، 84، 89، 159
فرحات، هانی نعمان 141، 146، 147، 159

فردوست، حسین 112
فروغی ذکاءالملک، میرزا محّمدحسین 88

ق(
قاسملو، فريد 144، 147، 159

قاسمی پويا، اقبال45، 49، 159
قندی، محمود 13، 19، 155

قوسی زاد، پروين 36، 50، 159

ک(
کامران، مرتضی 43، 50، 159

کانل.و.اف 30، 32، 160
کّحال زاده، میرزا ابوالقاسم خان 50، 159

کرومر 47، 66، 149
کريشش 36، 39
کسائی، جال 86

ل(
النژن 31

لطیفی نیا، مهشید 50 ،62 ، 71، 159

م(
مجیدی، فريبرز 147، 158

محبوبی اردکانی، حسین 25، 26، 37، 39، 50، 53، 
159 ،98 ،95 ،89 ،82 ،71

مخبرالّدوله، علیقلی خان 40، 41
مدّرس رضوی، محّمدتقی 141، 147، 159
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مرسلوند، حسن 100، 112، 113، 159
مرجانی، بهناز 126، 159

مستوفی، عبداهلل 50 ، 159
مشیری، محّمد 49، 157

مصاحب، غامحسین 42، 50، 159
مصّدق، محّمد 112

مطّهری، مرتضی 156
مکنون، رضا 120، 134، 135

ِملُکم خان، میرزا 39
میرابوالقاسمی، رقّیه 26، 50، 62، 71، 159

میراحمدی، مريم 44، 50، 159
میرزا عبداهلل 43

ن(
ناصرالّدين شاه 40، 41، 42، 87، 89، 157

نجُم الّدوله، میرزا عبُدالغّفار 87
نظری، منوچهر 100، 113، 159

نفیسی،

         ~حبیب اهلل 110، 111، 112
         ~عّباس 112

         ~علی اصغر خان )مودب الّدوله( 111

و(
والون 31

وسل 147، 157

ه(
هاکوخان مغول 141

همايون 112

ی(
يزدانی، مرضّیه 41، 50 ، 160

يغمايی، اقبال 100، 113، 160



 2( نمایۀ دانشگاه ها
سه ها  سازمان ها و مؤِسّ

الف(
ادارات تابعۀ راه آهن 93

ادارۀ
      ~آمار 47، 49، 71 ،156

      ~آموزش و پرورش 37
      ~بی سیم پهلوی 47

       ~پیشه و هنر استان ها 69
       ~ثبت عايم تجاری و صنعتی 69

       ~دفتر وزارتی 47
       ~صنعت و معدن 66

       ~فرهنگ آذربايجان 66
      ~کارگزينی 47

        ~کِلّ آمــوزش وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن 59، 
60       

       ~کِلّ تجارت 69
        ~کِلّ تعلیمــات عالیــه و روابــط فرهنگــی وزارت 

علــوم و آمــوزِش عالــی 62
        ~کِلّ تعلیمــات عالّیــۀ وزارت آموزش و پرورش 60، 

86       
ــط عمومــی وزارت فرهنــگ و آمــوزِش         ~کِلّ رواب

ــی 140، 147، 157 عال
       ~کِلّ صناعت 69، 70

       ~کِلّ فاحت 69
       ~کِلّ معارف مّتحد المآل 54
       ~کِلّ هواپیمايی کشوری 97

        ~کِلّ هواشناسی 78
         ~مرکزی تلگراف 47

         ~معادن 48
         ~هنرستان ها 70

استانداری
             ~تهران 136

             ~ سیستان و بلوچستان 136
انجمن

         ~اسامی دانشجويان آمريکا و کانادا 155
         ~ايرانی اخاق در علم و فناوری 134

         ~ايرانشناسی فرانسه 147، 157
         ~تأسیس مکاتب ملّیه ايرانی 37

         ~حمايت از کودکان 112 
         ~خودرو آمريکا 112 

         ~راه و ساختمان ايران 134
         ~کارهای آبی آمريکا 134

          ~متخّصصان محیط زيست ايران 134
          ~معارف 37

          ~مهندسی برق ايران 136
          ~مهندسی زلزله ايران 135

انستیتو
          ~تکنولوژی تهران 149

           ~تکنولــوژی کشــور 76، 77، 106، 107، 108، 
154 ،151 ،131           

آموزشگاه
             ~اختصاصی راه آهن 90، 153

             ~اختصاصی وزارت پُست و تلگراف و تلفن 153
             ~تلگراف بی سیم ايران 41
             ~فّنی پُست و تلگراف 62

آموزشگاه عالی
              ~اختصاصــی راه آهــن 90، 93، 109، 110،

153 ،149             
             ~اختصاصــی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن

62 ،61 ،59            
ــوری 96، 97، ــی کش ــی هواپیماي              ~اختصاص

150، 110           
            ~اختصاصی هواشناسی 78، 80

            ~بهداشت مدارس 107، 108
           ~هواشناسی و علوم جّو  150، 153
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ب(
بنگاه راه آهن سرتاسری کشور 92

بنیاد
       ~پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی

157 ،147       
       ~دانشنامه نگاری ايران 32 ،157

       ~دا ئرهݑ المعارف اسامی 26، 50، 71، 78، 89، 
158، 157 ،113 ،100       

بیمارستان وزارت اقتصاد 84، 86

پ(
پژوهشگاه علمی و فّنی 141

ت(
تعلیم خانه 35

تلگراف خانه 41

ج(
جمعیت شیر و خورشید سرخ ايران 112

جونیور کالج ها 31، 32
جهاد دانشگاهی 130

د(
داُرالُفنــون  24، 35، 36، 37، 39، 40، 43، 45، 54، 

 159 ،112 ،87
دانشسرای راهنمايی 107، 108

دانشکدۀ
           ~ادبّیات و علوم انسانی دانشگاه تهران 

26 ،25            
           ~برق 133، 138، 140

           ~بــرق دانشــگاه صنعتــی خواجــه نصیُرالّديــن 

ــی 136، 147، 156، 160 طوس
           ~بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی خواجــه 

نصیُرالّديــن طوســی 136، 155
           ~پزشکی دانشگاه تهران 112

             ~پلــی تکنیــک تهــران 111، 112، 113، 
154 ،150 ،134 ،126            

            ~تربیــت دبیــر فّنــی و علــوم پلــی تکنیک تهران
154 ،150 ،131 ،126           

           ~حسابداری و علوم مالی نفت 127
           ~حقوق 67

           ~صدا و سیما 102، 153
            ~صنعتی 84

             ~علــم و صنعــت و هنرســتان صنعتــی نمونــه 
149 ،112            

            ~علوم 84، 139
            ~علوم پايه 138

           ~علوم اجتماعی 49، 71، 158
ــران 84، 89، 136، 149،  ــی دانشــگاه ته             ~فّن

159 ،156           
           ~مخابرات 25، 131، 155

           ~مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر136
           ~مهندسی برق 133

            ~مهندســی دانشــگاه کار و پیشــه واحد اصفهان
121 ،117           

            ~مهندســی دانشــگاه کار و پیشــه واحــد تهــران 
122 ،117           

            ~مهندســی دانشــگاه کار و پیشــه واحد مشــهد 
122 ،117           

           ~مهندسی عمران 133، 140
            ~مهندســی عمــران دانشــگاه صنعتــی امیر کبیر

            تهران 134، 135، 147، 160
           ~مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران 148

           ~مهندسی مخابرات 133، 149، 153، 155
           ~مهندسی مکانیک 132، 140



           ~مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی خواجــه 
نصیُرالّدين طوســی 137، 147، 161

           ~نفت آبادان 149
           ~نقشــه برداری 77، 83، 84، 87، 131، 150، 

153
           ~هواشناسی و علوم جّو 131

دانشگاه
           ~ايلینويز 134

           ~پلی تکنیک تهران
           ~تبريز 136، 137

           ~تربّیت مدّرس 136
ــران 23، 24، 25، 26، 32، 45، 49، 50،             ~ته
 ،149 ،147 ،136 ،112 ،98 ،89  ،84  ،80  ،74  ،71

160 ،159 ،158 ،156 ،153 ،150
           ~جورج واشنگتن 136

           ~شهید رجايی 136
           ~صدا و سیما 102، 154

 150 )شــريف(  مهــر  آريــا  ~صنعتــی       
           ~صنعتی اصفهان 139 ،150

           ~صنعتــی امیــر کبیــر 134، 135، 136، 139، 
160 ،150 ،147

ــی 22،  ــن طوس ــه نصیُرالّدي ــی خواج            ~صنعت
 ،131 ،128 ،126 ،125 ،120 ،116 ،84 ،27 ،26 ،24
 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،147 ،141 ،137 ،136

161 ،156 ،155
           ~عّامۀ طباطبايی 128

           ~علم و صنعت 149
           ~علوم و فنون 127، 128، 131، 152 ،154

           ~فّنــی و مهندســی 137، 138، 139، 140، 
155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150

           ~کار و پیشــه 116، 122،121،120، 131،  
152  ،151

           ~کارديف 136

           ~کالیفرنیا 135، 155
           ~مازندران 112
           ~واشنگتن 134

دبیرستان
             ~تجارت 54، 67
             ~فاحت 45، 54

             ~فّنی مالّیه 54، 67
دفتر 

       ~حزب جمهوری اسامی 155
       ~شورای جذب نخبگان 135

ــوزِش  ــوم و آم ــا و بررســی های وزارت عل        ~طرح ه
عالی 29، 49، 63، 71، 81، 82، 87، 89، 90، 93، 94، 
 ،110 ،109 ،108 ،106، 105، 100 ،98 ،97 ،96 ،95

156، 147 ،141 ،126 ،123 ،116 ،114 ،113 ،111

ر(
رصدخانۀ مراغه 142

س(
سازمان

           ~اَســناد و کتابخانــه ملّــی ج.ا. ايــران 23، 50، 
161 ،159 ،157 ،71

           ~اوقاف 74
           ~اداری تلگراف 40، 41

           ~برنامه 150
           ~بهداشت جهانی 112

           ~تعلیمات فّنی و حرفه ای 106
           ~تلويزيون ملّی ايران 101، 102
           ~ثبت اَسناد و اماک کشور 82

           ~جغرافیايی کشور 82
ــل  ــی علمــی، آموزشــی و فرهنگــی مل            ~جهان

مّتحــد27
          ~حفاظت محیط زيست 134

          ~راديو تلويزيون ملّی ايران 102، 103، 104، 
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153 ،151          
~سنجِش آموزِش کشور 23، 25، 28،  32،

49،92 ،89 ،83 ،82 ،81 ،79 ،71 ،64 ،50  
،106 ،105 ،100 ،99 ،98 ،96 ،95 ،94 ،93 
،123  ،118  ،116  ،114  ،113  ،110  ،109 

159 ،156 ،126 ،124
          ~مديريّت صنعتی 127

          ~نمونه تعلیم و تربیت حرفه ای کشور 149
          ~نقشه برداری کشور 84، 85، 86

          ~هواشناسی 79، 80
ستاد انقاب فرهنگی 131،130، 132

ش(
شرکت مخابرات ايران 63

شورای
         ~عالی انقاب فرهنگی 127، 130، 131، 155

         ~عالــی آمــوزش هــای علمــی و کاربــردی وزارت 
علــوم، تحقیقــات و فّنــاوری 135

          ~عالی اقیانوس شناسی 135
          ~گســترش آمــوزِش عالــی وزارت علــوم، 

134،  25 فّنــاوری  و  تحقیقــات 
          ~مرکزی دانشگاه 25، 60، 61، 74، 75، 76، 

107 ،95 ،92 ،86 ،85 ،84         
ســۀ پژوهــش و برنامه ريــزی آمــوزش            ~مؤِسّ

ــی 134 عال

ف(
فدراسیون کنترل آلودگی آب ها در آمريکا 134

فرودگاه مهرآباد 95

ک(
کمیتۀ

        ~زلزله شورای پژوهش های علمی کشور135
        ~ملّی برق ايران 136

کمیسیون
             ~بهداشــت اتّحاديــه جمعیــت هــای صلیــب 

ســرخ جهانــی 112
             ~عمــران و زلزلــۀ شــورای علمــی کشــور 135
           ~ملّــی يونســکوی ايــران 47، 49، 50، 62،

159 ،158 ،134 ،71              

م(
مجتمِع 

            ~آموزشی صنعتی کشور 117
            ~آموزِش صنعتی کشور واحد اصفهان 118
            ~آموزشی صنعتی کشور واحد مشهد 120

            ~آموزشی صنعتی واحد تهران 118
            ~آموزشی صنعتی واحد سبزوار 119
            ~آموزشی صنعتی واحد کاشان 119

            ~آموزشی وزارت راه و ترابری 90، 109، 110،
151 ،149 ،131            

ــی 127، ــوم اداری و بازرگان ــگاهی عل             ~دانش
152 ،131          

ــی 116، 120، ــی و مهندس ــگاهی فّن             ~دانش
 ،137  ،132  ،131  ،128  ،127  ،126  ،125  

155  ،154  ،153  ،152  ،151  ،150
ــانی 127، ــوم انس ــات و عل ــگاهی ادبّی             ~دانش

131 ،128            
            ~دانشگاهی هنر 127، 131

مجلس
         ~سنا 112

         ~شورای ملّی 35، 41، 42، 48، 69، 75، 112
سان 52           ~مؤِسّ

     
مدرسۀ



         ~پُست و تلگراف 56، 57، 58
         ~تجارت 67

        ~صنعتی دولتی تهران 45، 46
        ~صنعتی فارس 45، 46، 148

         ~ عالی ايران زمین 127

        ~عالی بازرگانی 127
        ~عالی بیمه 127

       ~عالی پُست و تلگراف 22، 53، 54، 153
       ~عالــی تلويزيــون و ســینما 100، 102، 104، 

153 ،151 ،132 ،105       
        ~ عالی خدمات جهان گردی و اّطاعات 127

 ،116  ،115  ،114  ،113 ســاختمان  ~عالــی         
154 ،132      

       ~عالی فّنی تهران 123، 132، 151
       ~عالی مهمان داری و خدمات پروازی 127 

       ~عالی مهندسی ُطُرق و شوارع 56
       ~عالی نقشه برداری 81، 82، 84، 85، 88، 

153 ،150       
       ~عالی هتلداری 108

       ~فّنی تلگراف 41
      ~ نظام 54، 87

      ~ نظامی اصفهان 37
      ~ نظام تهران 37

مرکز
       ~آموزِش فّنی صدا و سیما 102، 153

       ~آموزش مديريّت دولتی 127
        ~برنامه ريزی آموزشی 120، 123، 156

        ~پژوهشی میراث مکتوب 147 ،158
        ~تحقیقات انرژی در ايران 136

       ~مطالعات مديريّت ايران 127
سۀ مؤِسّ

           ~آمــوزش تربیــت معلّــم فّنــی و حرفــه ای 
پســران 150

           ~آب شناســی ايــران 98، 99، 100، 132،
154 ،151          

ــی 90، 94،  ــوم نفیس ــی تکنیک ــوزِش عال            ~آم
154 ،151 ،132 ،111 ،110 ،109           

           ~آموزِش فّنی نفیسی 154
           ~انتشارات امیرکبیر 32، 50، 159، 158

ــی 23، ــوزِش عال ــزی آم            ~پژوهــش و برنامه ري
158، 157 ،135 ،128 ،78 ،32 ،26            

ــزی علمــی و آموزشــی  ~تحقیقــات و برنامه ري
 ،93 ،89 ،87 ،81 ،80 ،77 ،71 ،65 ،63 ،49 
 ،106  ،105  ،104  ،100  ،99  ،98  ،97  ،95
 ،119  ،118  ،116  ،115  ،113  ،111  ،109

158  ،156  ،126  ،125  ،123  ،120
          ~تربّیت مربّی امور هنری 107، 108

           ~تکنولوژی ساختمان 113
           ~چاپ و انتشارات دانشگاه تهران 32، 50،

159 ،158 ،147 ،71          
           ~خدمات فرهنگی رسا 78

           ~رنگ رزی دولتی 46
           ~ژئوفیزيک دانشگاه تهران 80، 150، 153

           ~ عالی آموزِش ارتباطات 25، 62، 63، 64، 
153 ،149 ،77 ،65           

          ~عالی نقشه برداری 82، 83 ،153
          ~عالی ساختمان 151

          ~علوم بانکی 127
          ~لغت نامه دهخدا 32، 158

           ~مطالعات و تحقیقات اجتماعی 49، 71، 158
           ~هواشناسی و علوم جّو 78، 80، 150، 153

و(
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسامی 136

وزارت
      ~اقتصاد ملّی 48، 69، 70
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      ~آب و برق 150، 153
~آمــوزش و پــرورش 60، 74، 75، 76، 85،        
 ،127 ،126 ،123 ،109 ،108 ،107 ،106 ،86     

159 ،154 ،151     
       ~بازرگانی و پیشه و هنر 47، 112

        ~پُســت و تلگراف 25،41، 42، 47، 57، 58، 59،
149 ،148       

        ~پُســت و تلگــراف و تلفــن 25، 47، 49، 59، 60، 
156، 155 ،153 ،148 ،71 ،63 ،62 ،61       

       ~پیشه و صنعت 53
       ~پیشه و هنر 46، 66، 69، 70

       ~تجارت و فاحت 67
       ~جنگ 41، 52، 56، 78، 81، 149، 150

       ~خارجه 35، 37
       ~دادگستری 49، 59، 71، 157

        ~راه و ترابــری 78، 90، 94، 96، 97، 109، 110، 
153 ،151 ،150 ،135 ،131      

       ~صنايع و معادن 49، 69، 70، 158
       ~ُطُرق و شوارع 48، 69، 149

ــی 25، 26، 28، 29، 32،  ــوزِش عال ــوم و آم   ~عل
 ،78 ،77 ،76 ،75 ،74 ،71 ،65 ،63 ،62 ،61 ،49
 ،103  ،102  ،100  ،98  ،95  ،93  ،90  ،89  ،81
 ،116 ،113 ،111 ،110 ،109 ،107 ،106 ،104

158 ،157،156 ،130 ،126
      ~علوم، تحقیقات و فّناوری 26، 134، 135

 ~فرهنــگ و آمــوزِش عالــی 49، 56، 71، 81، 85، 
 ،127  ،126  ،123  ،113  ،109  ،100  ،98  ،89
 ،147 ،141 ،140 ،139 ،135 ،134 ،132 ،131

156  ،158  ،157
      ~فرهنگ و هنر 74، 130

      ~فوايد عاّمه 39، 47، 48، 67، 69
      ~فوايد عاّمه و تجارت 47

      ~مالّیه )دارايی( 67
       ~معارف 42، 43، 44، 46، 67

        ~معــارف و اوقــاف و صنايــع مســتظرفه 49، 53، 
156 ،71 ،54      

       ~نیرو 98

ه(
هنرستان

            ~ حرفه ای نمازی شیراز150
            ~صنعتی اصفهان 149

            ~صنعتی اهواز 150
            ~صنعتی اُرت تهران 150
            ~صنعتی اُرت شیراز 150

            ~صنعتی تبريز 54، 66، 149
            ~صنعتی تهران 74، 148

            ~صنعتی دولتی 43، 44، 45، 54
            ~صنعتی فارس 45، 47، 54

            ~صنعتی قزوين 150
           ~فّنی راه آهن 90، 149

            ~صنعتی رشت 150
           ~صنعتی رنگرزی 54، 149

            ~صنعتی زاهدان 150
            ~صنعتی نّساجی  149

            ~نسوان 70
هنرسرای

           ~بهبهانی 126، 150
           ~عالی 77، 149

ی(
يونسکو 27



3( نمایۀ اسناد،کتاب ها، 
مقاالت ومجاّلت

1001 اختراع میراث مسلمانان در جهان 147، 158

الف(
احوال و آثار خواجه نَصیُرالّديِن طوسی 147، 159

اخاق ناصری 143
اَساُس االِقِتباس 142

ــاه  ــا ش ــن در دورۀ رض ــراف و تلف ــت و تلگ ــناد پُس اَس
160  ،50  ،41

آمــار آمــوزِش عالــی ايــران 26، 49، 71، 81، 89، 93، 
 ،147 ،126 ،123 ،116 ،113 ،109 ،106 ،100 ،98

156
آمــار آمــوزِش عالــی ايــران از 1318 تــا 1355 ش. 49، 

156 ،116 ،113 ،100 ،98 ،71
آمار آموزِش عالی ايران سال 1358 ش. 123، 156

رشــته های  شناســايی  ايــران:  در  عالــی  آمــوزِش 
آمــوزِش عالــی کشــور )کتــاب ّدوم( 49، 71، 81، 89، 

158  ،126  ،116  ،113  ،100
ســات  آمــوزِش عالــی در ايــران: دانشــگاه ها و مؤِسّ
آمــوزِش عالــی )کتــاب اّول( 71، 81، 89، 93، 95، 

159  ،126  ،123  ،116  ،113  ،100  ،98
ــِن  ــه َنصیُرالّدي ــی خواج ــفی و کام ــه های فلس انديش

طوســی 147، 159
اُوصاُف االَشراف 143

آيین نگارش تاريخ 23، 32، 158

ب(
ــأت آموزشــی و  ــورد اعضــای هی ــاری در م بررســی آم
ــی در  ــوزش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ ــی دانش پژوهش
ــران 32، 49، 63، 71، 89، 94، 95، 98، 99، 100،  اي

158 ،123 ،116 ،113 ،111 ،106
بررسی تحّوالت آموزش و پرورش 49، 71، 158

بیست باب در َمعرفت اُسُطرالب 143

پ(
پژوهشی در تاريخ معاصر ايران 44، 50، 159

پنجاهمیــن ســال مرکــز آمــوزِش وزارت پُســت و 
تلگــراف و تلفــن: دانشــکدۀ مخابــرات 25

ت(
تاريخ آموزش و پرورش در سدۀ بیستم 32، 158

ــی  ــات عال س ــران و مؤِسّ ــگاه ته ــّول دانش ــخ تح تاري
ــوی 89، 98،  ــته پهل ــر خجس ــران در عص ــی اي آموزش

159
تاريخ مختصر تعلیم و تربیت 49، 71، 158

ــران 25، 50،  ــد در اي ــی جدي ســات تمّدن ــخ مؤِسّ  تاري
159 ،71

تاريــخ هشــتاد ســالۀ دانشــکدۀ فّنــی دانشــگاه تهــران 
159 ،89

ــرات ســاختارهای تشــکیات  تاريخچــۀ تحــّول و تغیی
ــا 1380 ش. 49،  ــادن از 1285 ت ــع و مع وزارت صناي

158
تحرير اصول اقلیدسی 144

تحرير مجسطی بطلمیوس 144
التَّذِکَره فی ِعلِم الهیئه 143

تطبیق گاهنامه ها 23
تعاريــف و مفاهیــم آمــاری علــوم، تحقیقــات و فّنــاوری 

157 ،32
تَنُسوق نامه )کانی شناسی( 143

ج(
َجواِمُع الحساب بالتَّخِت والتُّراِب 142
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چ(
چهــل ســال تاريــخ ايــران در دورۀ پادشــاهی ناصُرالّدين 

شاه 89، 157

ح(
حیات يحیی 43، 49، 158

خ(
خاصۀ زندگی نامۀ علمی دانشمندان 147، 158

د(
ــته های  ــی و رش ــوزِش عال ــات آم س ــگاه ها و مؤِسّ دانش
تحصیلــی ســال 1351 ش. 49، 71، 81، 89، 95، 98، 

156 ،116 ،113 ،100
دانشــمند طــوس: مجموعــه مقــاالت گردهمايــی علــم 
ــی 147،  ــِن طوس ــه نَصیُرالّدي ــار خواج ــفه در آث و فلس

157
دانشــنامۀ جهــان اســام 26، 78، 89، 100، 113، 

159،158،157،147
دائره المعارف آموزِش عالی ايران 26

دائره المعارف فارسی 50، 159
ســات آمــوزِش عالــی و  دفترچــۀ دانشــگاه ها و مؤِسّ

رشــته های تحصیلــی ســال 1351 ش. 26
ابوالقاســم  میــرزا  خاطــرات  شــنیده ها،  و  ديده هــا 

خــان کّحــال زاده 50، 159

ر(
راهنمای دانشگاه کار 123، 156

ــۀ  ــی، نیم ــوزش عال ــه آم ــان ورود ب ــای داوطلب راهنم
دوم ســال 1355 ش. 89، 93، 95، 98، 156

راهنمــای رشــته های تحصیلــی، شــرايط اختصاصــی و 
ــات  س ــگاه ها و مؤِسّ ــجو در دانش ــاب دانش ــوۀ انتخ نح
آمــوزِش عالــی 49، 71، 81، 98، 100، 113، 116، 

156 ،126 ،123
سۀ عالی آموزِش ارتباطات 25 راهنمای مؤِسّ

ــا انقــاب 100،  ــران از مشــروطه ت ــی اي رجــال پارلمان
159 ،113

ِرسالَُه الّشافیه 143
رسالۀ دوازده امام 141

ســات آمــوزِش  رشــته های تحصیلــی دانشــگاه ها و مؤِسّ
ــط از  ــع ذيرب ــات مراج ب ــاس مصوَّ ــر اس ــران ب ــی اي عال
ســال 1301 تــا ســال 1358 ش. 81، 89، 100، 113، 

158 ،126
و  دانشــگاه ها  در  موجــود  تحصیلــی  رشــته های 
ــور 93، 95، 98، 100،  ــی کش ــوزِش عال ــات آم س مؤِسّ

157  ،126  ،113  ،109
روابــط ايــران و يونســکو )کمیســیون ملّــی يونســکو در 

ــال های 57-1327 ش. 71، 160 ــران( س اي
روزنامۀ اّطاعات 41، 49، 156

رونــد تکوينــی و تطبیقــی تعلیــم و تربیــت جهانــی در 
ســدۀ بیســتم 32، 158

ز(
زندگی نامــه رجــال و مشــاهیر ايــران )1320 – 1299 

ش.( 100، 113، 159
زيِج ايلخانی 143

س(
ســالنامه و احصائّیــۀ معــارف ســال های 1307 و 1308 

ش. 49، 51، 156
ــال های 1310-1309  ــارف س ــۀ مع ــالنامه و احصائّی س

ش.  46، 49، 156
سالنامۀ پُستی و تلگرافی سال 1315 ش. 49، 71، 156



ــی کــرج 45، 49،  ســات علمــی و فاحت ســالنامۀ مؤِسّ
156

ــای علمــی و آموزشــی  سرگذشــت ســازمان ها و نهاده
ــران 89، 93، 98، 160 در اي

ســند شــمارۀ 16201 مرکــز اَســناد رياســت جمهــوری 
158 ،71 ،57 ،49 ،25

ســند شــمارۀ 240-27/190/07 معاونــت اَســناد ملّــی 
ــران 70، 71،  ــی ج.ا.اي ــۀ ملّ ــناد و کتابخان ــازمان اَس س

156
ــی  ــناد ملّ ــت اَس ــمارۀ 297-1/19/33 معاون ــند ش س
ــران 69، 71،  ــی ج.ا.اي ــۀ ملّ ــناد و کتابخان ــازمان اَس س

158
سی فصل در تقويم 143

ــاه )1304-1320  ــی دوران رضاش ــت های صنعت سیاس
ش.(  49، 71، 160

ــی در  ــوزِش عال ــات آم س ــی مؤِسّ ــّول تاريخ ــیر تح س
ايــران )اساســنامه های مراکــز آمــوزِش عالــی( 89، 

158
ــران  ــه  ای در اي ــی و حرف ــوزش فّن ــی آم ــیر تکوين س

161  ،127

ش(
ــران  شــرح حــال رجــال سیاســی و نظامــی معاصــر اي

159 ،113 ،100
شــصت ســال آمــوزش عالــی، تحقیقــات و فّنــاوری در 

ــران 26، 78، 128، 157 اي
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