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 )1گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ ف ّنی و مهندسی
ِ
آموزش عالی ایران ،دورۀ پهلوی ا ّول
 )2گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ ف ّنی و مهندسی
ِ
آموزش عالی ایران ،دورۀ پهلوی د ّوم
 )3گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ ف ّنی و مهندسی
ِ
ین طوسی  1367ش.
َصیر ّ
الد ِ
 )4گاهنامۀ رویدادهای کلیدی در پایهگذاری دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ
 )5شهید گرانپایۀ دانشمند دکتر محمود قندی
 )6کتابنامۀ مرجع

نمایه

 )1نام کسان
 )2دانشگاهها ،سازمانها و ّ ِ
آموزش عالی
مؤسسههای
ِ
مجالت
 )3ن َمایۀ اسناد،کتابها ،مقاالت و ّ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

مجتمــع دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی ،در ســال
ِ
1359ش .بــا ادغــام ِ ّ 13
آمــوزش عالــی
مؤسســۀ
ِ
تشــکیل گردیــد و در ســال 1362ش .بــه دانشــگاه
ف ّنــی و مهندســی تغییــر نــام داد .ســرانجام در ســال
یــن
َصیر ّ
الد ِ
1367ش .بــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
طوســی نامگــذاری شــد و تاکنــون بــا همیــن نــام
بــه کار خــود ادامــه میدهــد .قدیمیتریــن ّ ِ
مؤسســۀ
عالــی تشــکیلدهندۀ دانشــگاه ،مدرســۀ عالــی پُســت
و تلگــراف (مخابــرات) اســت کــه تأســیس آن بــه ســال
1307ش .بــر میگــردد.
در جامعــۀ دانشــگاهی ،همــواره بــر موضــوع تاریــخ
پایهگــذاری دانشــگاه مناقشــه بــوده اســت و
برخــی تاریخهــای مرتبــط بــا ّ ِ
مؤسســات گوناگــون
تشــکیلدهنده و بــه ویــژه مدرســۀ عالــی پُســت و
تلگــراف (مخابــرات) را نادقیــق میدانســتند .بــرای
رفــع پــارهای ابهامــات موجــود و روشــنگری در
تاریــخ تأســیس و توســعۀ دانشــگاه صنعتــی خواجــه
ِ
مقــرر شــد تــا پژوهشــی بــر
طوســی
یــن
الد
َصیر
ّ
ِ
َّ
ن ُ
مبنــای درســت علمــی و بــر پایــۀ مســتندات قطعــی
و بــدون ا ّمــا و اگرهــای تاریخــی انجــام شــود؛ از
ـن
ایــن روی دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُر ّ
الدیـ ِ
طوســی ،بــرای پژوهــش و واکاوی ریشــههای
تاریخــی و پیشــینۀ علمــی و فرهنگــی خویــش در
عرصــۀ اجتمــاع و گســترۀ صنعــت ،بــا اعــان فراخــوان
از پژوهشــگران حــوزۀ تاریخنــگاری دانــش و ف ّنــاوری
ـوزش عالــی در ایــران ،درخواســت همــکاری کــرد.
آمـ ِ
طرحهــای پژوهشــی پژوهشــگران دریافــت شــد
و فرآینــد بررســی و داوری آنهــا بــه انجــام رســید.
ـید
ســرانجام ،طــرح پژوهشــی جنــاب آقــای دکتــر سـ ّ

ح ّجتالحــقّ ُحســینی برگزیــده شــد و ایــن کار
ُ
پژوهشــی بــه ســامان رســید.
بخشــی از کارنامــۀ پژوهشــی ایشــان بدیــن گــزارش
اســت :مشــاو ِر علمــی دفتــر منطقـهای ســازمان جهانــی
آموزشــی ،علمــی و فرهنگــی مِلــل متَّحــد (یونســکو)،
مشــاور ارشــد و عضــو هیــأت علمــی گــروه اختــر فیزیــک
و کیهــان شناســی مرکــز ستارهشناســی تهــران و نیــز
ســازمان پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی ،پژوهشــگر
کیهــان شناســی ســازمان فضایــی ایــران ،عضــو هیــأت
ریاضیات نیشــابور وابســته به
علمــی و هیاتامنــای خانــۀ
ّ
فرهنگســتان علــوم ج.ا.ایــران ،رئیــس گــروه علــوم و فنون
ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ ملّــی ج.ا.ایــران ،مشــاو ِر علمی
مرکــز مطالعــات و برنامهریــزی شــهر تهــران در پژوهش و
نــگارش ســندهای راهبــردی علمــی ،تاریــخ نــگار علم در
ریاضیــات و نجــوم دورۀ
تخصــص
آمــوزش عالــی ایــران با ّ
ّ
اســامی ،مدیر پژوهش و ف ّنــاوری دائرهݑ المعــارف ایران،
تخصصــی و تاریــخ
نویســنده و مترجــم  21جلــد کتــاب ّ
علــم 89 ،مقالــۀ علمــی ،پژوهشــی و علمــی ،ترویجــی در
نشــریّاتِ معتبــر ملّــی و بینالمللــی 65 ،مقالــه ارائــه شــده
در همایــش هــای معتبــر ملّــی و بیــن المللــی ،انجــام  8طرح
پژوهشــی ملّــی ،دبیــر علمــی  21همایــش کشــوری و
شــهری در ایــران و تهــران ،پژوهشــگر و کارشــناس علمی
در  32برنامــۀ زنــده و تولیــدی صــدا و ســیمای ج.ا.ایــران
در گــروه دانــش ،پژوهشــگر فلســفۀ علــم ّ ِ
مؤسســۀ
پژوهشــی حکمــت و فلســفۀ ایــران ،ســرداور کتــاب فصل
ِ
معاونــت فرهنگــی وزارت
و کتــاب ســال ج.ا.ایــران در
تخصصــی نجــوم،
فرهنــگ و ارشــاد اســامی در گــروه ّ
ّ
عضــو هیــأت تحریریّــه و شــورای ســردبیری مجلــۀ بیــن
المللــی «آســمان شــب» ،عضــو شــورای برنامهریــزی و

تخصصــی رشــد آمــوزش فیزیــک،
کارشناســی فصلنامــۀ ّ
اســتاد آمــوزش و پژوهــش در دانشــگاههایی چــون
دانشــگاه بیــن المللــی امــام رضــا (ع) ،تهــران و ...
تاریــخ دانشــگاه و بررســی پیــچ و خمهــای
دانســتن
ِ
توســعۀ آن و فــراز و نشــیبهای گذشــته همــواره
میتوانــد در ه ّویتبخشــی ،اُمیــد بــه آینــده و
برنامهریــزی بــرای رشــد و بالندگــی بیشــتر و بهتــر
موثّــر باشــد .تقریبــا تمامــی دانشــگاههای معتبــر
دنیــا ،تاریــخ مد ّونــی از مســیر تکامــل و توســعۀ خــود
را نوشــتهاند .زمــان شــروع بــه کار بســیاری از آنهــا در
غــرب ،بــه کالجهــا و مــدارس دینــی چنــد صدســاله
بــر میگــردد .بــرای نمونــه میتــوان بــه مــوارد زیــر
اشــاره کــرد:
دانشــگاه بولونیــای ایتالیــا( ،پایهگــذاری 1088
م 467 / .ش ).نخســتین ّ ِ
آمــوزش عالــی
مؤسســۀ
ِ
در باخترزمیــن اســت کــه بــر پایــۀ آموزههــا و
آموزشهــای دینــی پدیــدار شــده اســت و رفتــه
رفتــه گســترش یافتــه و بالندگــی یافتــه اســت؛
همچنیــن دانشــگاه پــادوا (بنیانگــذاری 1222
م 601 / .ش ).کــه د ّومیــن دانشــگاه ایتالیــا شــناخته
میشــود بــر پایــۀ گــروه هنــری آمــوزش نمایــش و
نیــز تــاالر اندامشناســی انســان (آناتومــی) رشــتۀ
پزشــکی ســاختارگرا شــده اســت .دانشــگاه کمبریــج
انگلســتان (پایهگــذاری  1209م 588 / .ش ).تنهــا
یکســال پــس از بنیادگــذاری دانشــگاه آکســفورد بــه
کوشــایی پــاپ گریگــور ن ُهــم بــرای آموزشهــای
دینــی مســیحیان پدیــدار شــد و در ســالهای پــس
از آن گســترش یافــت و بالندهتــر شــد.

دانشــگاه مونپیلیــه فرانســه (بنیانگــذاری
1289م 668 / .ش ).از ادغــام شــماری مــدارس
عالــی پدیــد آمــد و رفتــه رفتــه رشــتههای علــوم
و ف ّناوریهــای نویــن را پوشــش داد و رشــد کــرد.
دانشــگاه الوال کانــادا (بنیادگــذاری  1663م1042 / .
ش ).نخســتین دانشــگاه ایــن کشــور در اســتان کبــک

اســت کــه از قدیمیتریــن دانشــگاههای آمریــکای
شــمالی نیــز شــناخته شــده اســت .ایــن دانشــگاه بــر
پایــۀ آموزههــا و آموزشهــای دینــی بنیــان یافتــه
اســت و ســپس در عرصــۀ علــوم انســانی رشــد کــرده
اســت .دانشــگاه ســلطنتی و کلیســایی مکزیــک
(پایهگــذاری  1551م 930 / .ش ).کــه قدیمیتریــن
ـارۀ آمریــکا نیــز هســت بــرای آموزشهــای
دانشــگاه قـ ّ
دینــی پدیــد آمــده اســت و در پهنــۀ زمــان گســترش
یافتــه و رشــد کــرده اســت.
در پایــان امیــدوارم کتــاب حاضــر کــه نتیجــۀ زحمــات
ســید
پژوهشــگر گرانقــدر جنــاب آقــای دکتــر
ّ
ح ّجتالحــقّ حســینی اســت ،مــورد اســتفادۀ جامعــۀ
ُ
دانشــگاهی قــرار گیــرد بــه ویــژه آنکــه ایــن کتــاب
ـن
َصیر ّ
الدیـ ِ
فراتــر از تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
ـوزش عالــی ف ّنی و مهندســی
طوســی اســت و تاریــخ آمـ ِ
طــی شــصت ســال تاریــخ معاصــر بــه
کشــور را در
ّ
خوبــی بــه تصویــر کشــیده اســت.
علی خاکی صدیّق
ین طوسی
رئیس دانشگاه صنعتی خواجه ن َصی ُر ّ
الد ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

«تاریـــخ دانشـــگاه
پیشـــینۀ شصتســـاله و
ِ
ـن طوســـی» از 1307
صنعتـــی خواجـــه ن َصی ُر ّ
الدیــ ِ

تـــا  1367ش .پژوهـــش و نـــگارش شـــده اســـت .در
ـوزش عال ــی
ـخ آم ـ ِ
ای ــن پژوه ــش ب ــه بخش ــی از تاری ـ ِ
تاریـــخ
ف ّنـــی و مهندســـی کشـــور بـــا تأکیـــد بـــر
ِ
یـــن طوســـی
َصیر ّ
الد ِ
دانشـــگاه صنعتـــی خواجـــه ن ُ
پرداختـــه شـــده اســـت .بســـیار ســـزاوار اســـت تـــا
ســـازمانهای دانشـــگاهی و پژوهشـــگاهی و نیـــز
پژوهشـــگران حـــوزۀ تاریـــخ نـــگاری علـــم و ف ّنـــاوری
ـوزش
در راه بازش ــناخت «تاری ــخ ف ّن ــی و مهندس ــی آم ـ ِ
عالـــی کشـــور» اهتمـــام ورزنـــد.
پرداختـــن بـــه ایـــن گونـــه موضوعهـــای علمـــی و
ماهیتســـاز اســـت .بـــه
فرهنگـــی ،هویّتآفریـــن و ّ
حقیقـــت ،گذشـــته چراغـــی فـــراراه آینـــده اســـت و
انســـان در طـــول زمـــان ســـاخته میشـــود .بـــاور
توانایـــی ،توانایـــی میآفرینـــد و ایـــن بـــاور از اقتـــدار
علمـــی و فرهنگـــی مایـــه میگیـــرد .انســـانهای
بالنـــده و پیشـــگام بـــه پشـــتوانۀ دانـــش و بینـــش،
انگیزههـــا را پـــرورش میدهنـــد و کشـــور را
میســـازند .بیتردیـــد ،رمـــ ِز مانـــدگاری کارهـــای
اثرگ ــذار «علم ــی و فرهنگ ــی» در بازگوی ــی هویّ ــت و
ماهی ــت «فرهن ــگ» و بازنمای ــی چرای ــی و چگونگ ــی
ّ

«علـــم» اســـت .اینهـــا ســـاختههای «بیرونـــی»
اجتمـــاع را یافتـــۀ «درونـــی» فـــرد میکننـــد
و از سایهســـار دانـــش« ،بینـــش» و «انگیـــزه»
میآفریننـــد.
ای ــن پژوه ــش ب ــر ای ــن ب ــاور ک ــه دانش ــگاه صنعت ــی
یـــن طوســـی ،نخســـتین دانشـــگاه
َصیر ّ
الد ِ
خواجـــه ن ُ
صنعتـــی ایـــران اســـت انجـــام گرفـــت و ســـامان
پذیرفـــت.
دســـتامد بررســـیهای تاریخـــی و صنعتـــی،
واقعیـــت
بازگوکننـــدۀ یـــک حقیقـــت واقعـــی و
ّ
حقیقـــی هســـتند:
«مدرســـۀ عالـــی فنّـــی پُســـت و تلگـــراف» پ ــس
از پایهگـــذاری در  1307ش .بـــه چهـــار دلیـــل:
 )1دیرینگـــی در زمـــان پایهگـــذاری و پیشـــینگی در
ـوزش عال ــی کش ــور
نظ ــام آم ـ ِ
ـوزش نظــری
ـترش شایســته در دو موضــوع آمـ ِ
 )2گسـ ِ
دانش ــگاهی و کارب ــرد عمل ــی صنعت ــی
ِ
پیشـــرفت روزآمـــد ابزارهـــای مهندســـی و
)3
اثرگـــذاری آنهـــا در بهبـــود ف ّناوریهـــای ارتباطـــی

زندگـــی مـــردم
 )4پیوســـتگی پوینـــده و ارتبـــاط پایـــدار در پهنـــۀ
آمـــوزش و ف ّنـــاوری کشـــور
نقط ــۀ آغازی ــن و س ــنگ بن ــای «نخس ــتین دانش ــگاه
صنعت ــی ای ــران» اس ــت و ای ــن مدرس ــۀ عال ــی ف ّن ــی
رکـــن وجـــودی امرو ِزیـــن «دانشـــگاه
دیروزیـــن،
ِ
ـن طوســـی» اس ــت.
ـ
یـ
الد
ر
َصی
ن
ـه
ـ
خواجـ
صنعتـــی
ُ ّ
ِ

در انجام این پژوهش و سامان گرفتن آن:
یـــن
الد
* در «دانشـــگاه صنعتـــی خواجـــه ن َصی ُر ّ
ِ
صدی ــق :ریاس ــت
طوســـی» ،اس ــتاد دکت ــر عل ــی خاک ــی ّ
دانش ــمند و بینش ــور دانش ــگاه و دکت ــر مه ــدی احس ــانیان
مفـــرد :معاونـــت ارجمنـــد پژوهشـــی و ف ّنـــاوری دانشـــگاه
ِ
ِ
حمایـــت کریمانـــۀ همـــه جانبـــهای
هدایـــت عالمانـــه و
داشـــتهاند.
* در«ســـازمان اَســـناد و کتابخانـــۀ م ّلـــی
ج.ا.ایـــران» ،دکتـــر غالمرضـــا عزیـــزی :معاونـــت

اَســـناد ملّـــی ســـازمان ،اســـتاد محســـن روســـتایی:
ّ
مدیـــرکل تنظیـــم و پـــردازش اَســـناد ملّـــی در
معاون ــت اَس ــنا ِد ملّ ــی س ــازمان؛ ب ــا بزرگ ــواری تم ــام
همراهیهـــا و همکاریهـــای صمیمانـــه داشـــتند.
آمـــوزش کشـــور»،
ســـنجش
* در «ســـازمان
ِ
ِ

دکتـــر حســـین تو ّکلـــی :مشـــاور عالـــی و ســـخنگوی
ســـازمان ،کریمانـــه راهنماییهـــای ارزنـــده و نـــکات
ســـازندهای را یـــادآور شـــدند .بیگمـــان بـــدون
بزرگ ــواری ایش ــان کار ای ــن پژوه ــش و واکاوی تاری ــخ
آمـــوزش عالـــی ف ّنـــی و مهندســـی کشـــور ســـامان
ِ
نمیگرفـــت.
ـوزش
«مؤسســـۀ پژوهـــش و برنامهریـــزی آمــ
* در
ِ
ِّ
عالـــی» ،خانـــم دکتـــر نســـرین نورشـــاهی :ریاســـت

ِّ
مؤسســـه ،دکتـــر رضـــا َمنیعـــی :معاونـــت پژوهشـــی،
دکتـــر مقصـــود فراســـتخواه :عضـــو هیـــأت علمـــی،
متخصـــص
ســـرکار خانـــم فریـــدۀ جعفـــری :کتابـــدار
ّ
و اخالقمنـــد حرفـــهای ،جنـــاب آقـــای علـــی باقـــری:

مدیـــر گشـــادهروی دبیرخانـــۀ امـــور اداری ،همگـــی
همکاریهـــای کریمانـــهای داشـــتند.
* در «پژوهش ــگاه مطالع ـ ِ
ـات آم ــوزش و پ ــرورش»،

دکتـــر اقبـــال قاســـمی پویـــا  :عضـــو هیـــأت علمـــی،
ب ــه بزرگ ــواری از کتابخان ــۀ ش ــخصی خوی ــش ،کت ــاب
بـــه امانـــت دادنـــد و راهنماییهـــای ارزشـــمندی
کردنـــد.
* در «بنیـــاد موقوفـــات دکتـــر محمـــود افشـــار»،
دوســـت بزرگـــوار جنـــاب اســـتاد کریـــم اصفهانیـــان:
پژوهش ــگر و مدی ــر انتش ــارات ،ب ــه راس ــتی کریمان ــه
از اهـــداء و در اختیـــار قـــرار دادن کتابهـــا و منابـــع
پژوهشـــی ارزشـــمند و کمیـــاب دریـــغ نکردنـــد و بـــا
مهربانـــی التفاتهـــا فرمودنـــد.

* در «بنیـــاد ایـــران شناســـی» وابســـته بـــه نهـــاد
ریاس ــت جمه ــوری ،جن ــاب آق ــای مجتب ــی رضای ــی:
عضـــو هیـــأت علمـــی حـــوزۀ معاونـــت پژوهشـــی،
محبـــت کردنـــد و از کتابخانـــۀ پربـــار بنیـــاد منابعـــی
ّ
را در اختیـــار قـــرار دادنـــد.
م و مترجـــم برجســـتۀ
* تاریـــخ نـــگار نامـــدار علـــ 
کشـــور ،جنـــاب آقـــای غالمحســـین صـــدری افشـــار
تنهــا نســخۀ یگانــه از کتــاب خویــش را بــا بزرگــواری
در اختیـــار نهادنـــد و راهنماییهـــای ارزشـــمندی
کردنـــد.
* در «جامعـــۀ یـــاوری فرهنگـــی» جن ــاب مهن ــدس
محمـــد مهـــدی فنایـــی :ریاســـت هیـــأت مدیـــره و
ّ
جن ــاب مهن ــدس رض ــا درم ــان :مدیریّ ــت عام ــل ،در
تأمیـــن آرامـــش خاطـــر پژوهنـــده و آســـایش انجـــام
ام ــور اجرای ــی پژوه ــش ب ــه بزرگ ــواری تم ــام ی ــاری
رســـاندند.
*در «مرکـــز دائـــرهݑ المعـــارف بـــزرگ اســـامی»،
ســـیدکاظم موســـوی بجنـــوردی:
جنـــاب آقـــای
ّ
ریاس ــت مرک ــز و جن ــاب آق ــای عنای ــت اهلل مجی ــدی:
مدیریّـــت کتابخانـــۀ مرکـــز در دسترســـی بـــه

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

کتابهـــای نـــادر و اســـناد کمیـــاب مـــورد نیـــاز،
همراهـــی صمیمانـــه فرمودنـــد.

* همس ــر پژوهش ــگر و بان ــوی فرزانــه ،خان ــم طه ــورا
محمدتوحید
نـــوروزی و فرزنـــد دلبنـــد آقـــای
ســـید ّ
ّ
حســـینی بـــا همراهـــی صمیمانـــه و ایثـــا ِر کریمانـــه
یـــاور فضـــای خلـــوت و جلـــوت پژوهـــش و نـــگارش
بودهانـــد.

* مهنـــدس رضـــا ســـلیمانی بـــه مهربانـــی تمـــام و
همـــت کردنـــد و فهرستنویســـی
بزرگـــواری خـــاص ّ
کتـــاب ،جدولهـــای آمـــاری ،کتابنامـــۀ مرجـــع،
نمایهســـازی پژوهـــش ،ویراســـتاری و نمونهخوانـــی
را انجـــام دادنـــد.

برجد نوشتهاند به زَر
بر این
ِ
رواق ِز َ
َ
که جز نکویی اهل «ک َرم» نخواهد ماند

* اســـتاد حســـین نـــوروزی در برنامهریـــزی امـــور
هنـــری ،گرافیـــک و صفحهآرایـــی ایـــن کتـــاب
پژوهشـــی ،بـــا بزرگـــواری و مِهـــر بیپایـــانُ ،مهـــر
هنرنمایـــی زدهانـــد.

از همـــۀ ســـرورانی کـــه نـــام نیکشـــان زینتافـــزای
ای ــن پژوه ــش و نوش ــتار اس ــت ،صمیمان ــه ،صادقان ــه و
مخلصانـــه سپاســـگزاری میشـــود .امیـــد آنکـــه ،بـــه
اخ ــاص و عش ــق پذی ــرا باش ــند.

* عکسهـــای کتـــاب را هنرمنـــد گرامـــی جنـــاب
تهیـــه و تدویـــن نمودهانـــد.
عبـــاس دشـــتی ّ
آقـــای ّ
ـید
در ی ــک مورد(آرام ــگاه خواجه)جن ــاب مهن ــدس س ـ ّ
مهـــدی حصیـــری یـــاری رســـاندهاند.

ـخ دانشـــگاه صنعتـــی خواجـــه
پژوهشـــگر «تاریــ ِ
یـــن طوســـی» بـــا افتخـــار و اشـــتیاق
الد
ن َصی ُر ّ
ِ

* ســرکار خانــم مهــری ســویزی :معاونــت وزارت آمــوزش
و پ ــرورش و رئی ــس مرک ــز ملّ ــی پ ــرورش اس ــتعدادهای
درخش ــان و دانشپژوه ــان ج ــوان کش ــور و نی ــز آقای ــان:
محمــد نبــی ارجمنــدی از دانشــگاه ِکل ِرمونــت کالیفرنیــای
ّ
آمری ــکا ،دکت ــر به ــرام گرام ــی :مش ــاو ِر علم ــی دانش ــنامۀ
ایرانی ــکا و مهن ــدس محمّ ــد هاش ــمیّۀ انارک ــی از دانش ــگاه
ته ــران ب ــا بزرگ ــواری تم ــام ،همراهیه ــا و همکاریه ــای
ارزشـــمندی مرحمـــت داشـــتهاند.

پذیـــرای پیشـــنهادهای ســـازنده و ارزنـــدۀ اســـتادان
ارجمنـــد و پژوهشـــگران محتـــرم از ســـوی دفتـــر
معاونـــت پژوهـــش و ف ّنـــاوری دانشـــگاه ،واقـــع در
ســـازمان مرکـــزی خواهـــد بـــود.
ح ّجتالحقّ ُحسینی
سید ُ
ّ
h.hosseini@Kntu.ac.ir
تهران .آذر  1394ش.
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روشنگری در موضوع پژوهش

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 .1.1روشنگری

ـن طوســی» در دفتــر ا ّول و بــازۀ زمانــی شصتســاله از
ـخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُر ّ
الدیـ ِ
پژوهــش «تاریـ ِ
ماهیــت ادغامــی ایــن دانشــگاه بــر پایــۀ
ـت.
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 1307تــا 1367
ّ
شــناخت درســت هویّــت و مأموریّــت ســازمانی هریــک از دانشــگاهها ،دانشــکدهها ،آموزشــگاه اختصاصــی ،مدرســه و
ِّ
مؤسســۀ عالــی اســت کــه در پایهگــذاری و ســاختارگرایی آن نقــش داشــتهاند .از ایــن روی کوشــش شــده اســت تــا از
دقیقتریــن دادههــا و دانســتههای معتبــر پژوهشــی ،درس ـتترین دانــش اســتنباطی و آگاهــی اســتنتاجی بــه دســت
آمــده باشــد.

.2.1تعریفموضوع

ـن طوســی از  1307تــا  1367ش .بــه عنــوان
َصیر ّ
الدیـ ِ
بــاز شــناخت تاریـ ِ
ـخ شصتســالۀ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
نخســتین دانشــگاه صنعتــی ایــران ،در دفتــر ا ّول ،موضــوع پژوهــش اســت 1307 .ش .زمــان پایهگــذاری و پدیــداری
یــن طوســی) و  1367ش .زمــان
َصیر ّ
الد ِ
مدرســۀ عالــی پُســت و تلگــراف (ســنگبنای دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
ـن طوســی اســت .شــماری دانشــگاه،
ـر ّ
الدیـ ِ
نامگــذاری و پایــداری دانشــگاه بــه نــام نامــی و مانــدگار جنــاب خواجــه ن َصیـ ُ
دانشــکده ،آموزشــگاه اختصاصــی ،مدرســه و ّ ِ
مؤسســۀ عالــی درهــم تنیــده شــدهاند تــا ایــن «درخــت دانــش» واالیــی
گیــرد و تنــاور شــود .ســایه گســتر باشــد و بــارآور.

.3.1واکاویرویکردهایپژوهش

 .1.3.1در موضوع پژوهش

ـش روشــنگری هــر نوشــتار ،گفتــاری تحلیلــی و تثبیتــی در بــاز شــناخت شــرایط
گفتــار پژوهشــی ایــن کتــاب در بخـ ِ
زمــان و روزگار اســت .کوشــش شــده اســت تــا بــا ســخنی شایســته و گفتــاری بایســته بــه حقیقـ ِ
ـت موضــو ِع واقــع،
رســیده باشــیم و در بازگویــی آن ،تلخــی تکــرار را بــه شــیرینی تازگــی کالم ،حــاوت بخشــیده باشــیم« .روشــنگری»،
گزارشــی واقعبینانــه و آگاهیبخــش از محتــوای همــان نوشــتار اســت .از زاویـهای تــازه ،بــا محتــوای پژوهــش حاضــر،
بــه بازههــای زمانــی نــگاه شــده اســت تــا اصالــت زمــان و صالبــت پژوهــش هــر دو اســتوار باشــند.
ـن نوشــتار ،نوشــتهای توصیفــی و تبیینــی اســت .ترتیــب جایگیــری
ـش متـ ِ
نوشــتۀ پژوهشــی ایــن کتــاب در بخـ ِ
نوشــتارها و زیرنوشــتارها فقــط بــر خاســتگاه «اصالــت زمــان و ســیر تاریــخ» و «منطــق ترتیبــی رویدادهــا» ســامان
ـان جوینــدهای امیــن و پوینــدهای وزیــن ،یافتههــای درســت پژوهــش را ســاخته اســت و
گرفتــه اســت .پژوهنــده ،بــه سـ ِ
بافتههــای نادرســت دیگــران را درباختــه اســت .در وصـ ِ
ـف بازنمــود آنکــه دیــده اســت یــا بازگفــت آنچــه شــنیده اســت،
جــز راســتی و درســتی راهــی نرفتــه اســت .آن تحلیــل و تثیبــت و ایــن توصیــف و تبییــن ،چونــان زوج مرتّــب ریاضــی
ـزارش بــه واقــع و بــه موقــع رویدادهــا و دانســتنیهای تاریخــی ،همراهــی کردهانــد و همــکاری.
در گـ ِ
ـل جمعــی انســانی،
واقعیــت اســت و آیینــۀ
«مــاک ایــن درســتی،
ـل جمعــی انســانی اســت و نماینــدۀ عمـ ِ
واقعیــت ،عمـ ِ
ّ
ّ

(آریان پور)42:1362 ،
ـوزش
بــرای اعتبارســنجی و
کیفیتبخشــی بــه «شــیوۀ پژوهــش» حاضــر در حــوزۀ تاریخنــگاری دانــش و ف ّنــاوری آمـ ِ
ّ
عالــی ،همــواره بــه کتــاب «آییــن نــگارش تاریــخ» اثــر اســتاد غالمرضــا رشــید یاســمی (اســتاد دانشــگاه تهــران) پایبند
بــوده و از ایــن روش اجرایــی اســتاندارد پیــروی شــده اســت .اســتاد را بــاوری اســت کــه« :در تدویــن تاریــخ ،شــغل
کمیت شــرط
مــو ّ ِرخ بیــرون آوردن حــقّ اســت از لبــاس باطــل و اســتخراج راســت از جامــۀ دروغ و در ســاختمان تاریــخّ ،
نیســت؛ کیف ّیت شــرط اســت».
(رشید یاسمی)147:1392 ،

 .2.3.1در موضوع نگارش

روش نــگارش نوشــتارها و شــیوۀ گــزارش گفتارهــا ،پایــۀ دائـ ݑ
ـش بســیار شــده اســت تــا منابــع
ـرهالمعارفــی دارد و کوشـ ِ
دســت ا ّول و پُراعتبــار ،محــور پژوهــش باشــند .نوشــتههای دانشــنامگی ،بــه ویــژه در تاریخنــگاری دانــش و ف ّنــاوری،
بــه اســتنادهای دقیــق ،روشــن ،پُرشــمار و بنیادیــن اســتوار اســت.

در ایــن گونــه نوشــتارهای فرهنگنام ـهای ،همــۀ جنبههــا و پیامدهــای یــک موضــوع ،یــک مفهــوم یــا یــک ســازمان
آموزشــی و پژوهشــی ،بــه دلیــل پیوســتگی ارزش دارنــد و از نــگاه تاریخــی و فلســفی گسس ـتناپذیرند.

 .4.1مرجعشناسی و ارجاعدهی
ـوزش عالــی ،شناســایی ســازمانهای
مرجعشناســی :شــناخت و بازخوانــی کتابهــای اَســنادی و تاریخــی در حــوزۀ آمـ ِ
ـوزش کشــورِ ّ ،
مؤسســۀ پژوهــش و برنامهریــزی آموزشــی ،بــه طــور
آموزشــی و پژوهشــی ماننــد ســازمان سـ
ـنجش آمـ ِ
ِ
مســتقیم و ســازمان اســناد و کتابخانــۀ ملّــی ج.ا.ایــران ،بنیــاد ایرانشناســی ،پژوهشــگاه مطالعــات آمــوزش و پــرورش
بــه طــور غیرمســتقیم و بــه ویــژه شــناخت پژوهشهــای اســتوار پژوهشــگران نامــدار در ایــن موضــوع ،خــود بیانگــر
اهمیــت مرجعشناســی پژوهــش اســت.
ضــرورت و ّ
منظــور از کتــابهــای اَســنادی ،آثــاری اســت کــه زمینــۀ بازنشــر اَســناد ملّــی پیشــین را فراهــم ســاختهاند چــه آنهــا
را پــردازش کــرده باشــند ،چــه نپرداختــه باشــند.
در بازگویــی و وقایعنــگاری زمانهــا و رویدادهــا ،همــۀ تاریخهــا بــرای آرامــش خاطــر و احســاس درک واحــد از
همزمانــی مشــترک تاریــخ ،بــرای خواننــدۀ ارجمنــد ،ســامانۀ گاهشــماری هجــری شمســی (کوتــه نوشــت :ش ).برگزیده
ـان تاریخــی از ســامانۀ هجــری قمــری (کوتــه نوشــت :ق).
شــده اســت .در مــوارد خــاص بــرای رعایــت اصالــت زمـ ِ
اســتفاده شــده اســت .در بازنوشــت تاریخهــا و براب ـ ر نهادگــی آنهــا ،از دو کتــاب «تطبیــق گاهنامههــا» و «گاهنامــۀ
تطبیقــی» کــه هــر دو از انتشــارات کتابخانــۀ مرکــزی وزارت کشــور ج.ا.ایــران در بهمــن  1370ش .هســتند بهرهگیــری
شــده اســت.
کوشــش بســیاری صــورت گرفتــه شــده اســت تــا بــه منابــع دسـ ِ
ـت ا ّول و معتبــر در حــوزۀ پژوهــش حاضــر ،دسترســی
اهمیــت پــردازش ریزبینانــه و تیزبینانــۀ محتــوای آنهــا از
پیــدا شــود .ضــرورت اصالــت منابــع پژوهــش از یــک ســو و ّ
ســویی دیگــر ،همــه و همگــی اعتبارآفریــن و اعتمادســاز هســتند.
ارجاعدهــی :شــیوۀ ارجاعدهــی و اســتنادگزینی بــر پایــۀ کتــاب «شــیوههای اســتناد در نگارشهــای علمــی:
ـری (اســتاد دانشــگاه تهــران) و اعظــم شــاهبدانی بــه عنــوان یــک
رهمنودهــای بیــن المللــی» اثــر دکتــر عبــاس حـ ّ

نوشتــــــا ِر ا ّول  :روشـــنگری در مـــــوضوع پژوهـــش

واقعیــت هماننــد علــم مجــذوب و مرعــوب مــا نمیشــود .حقیقــت
واقعیــت اســت.
علــم اســت .تکیـهگاه حقیقــت پــژوه،
ّ
ّ
پژوهــی ،واقعگرایــی را ایجــاب میکنــد».

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

روش اجرایــی اســتاندارد انجــام شدهاســت .بــر ایــن پایــه ،در ارجاعهــای درون متنــی از الگــوی( :نــام مؤلّــف اصلــی،
نــام برگرداننــده ،ســال نشــر :شــمارۀ صفحــه) و نیــز در اســتنادهای بــرون متنــی کــه در کتابنامــۀ پایانــی هــر نوشــتار
یــا کتابنامــۀ مرجــع پژوهــش ،مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت از الگــوی( :نــام خانوادگــی مؤلّــف ،نــام .نــام و نــام
ـل نشــر :ناشــر،
خانوادگــی برگرداننــده یــا
مصحــح .نــام کامــل کتــاب بــه حــروف مشــکی و ایرانیــک .نوبــت چــاپ .محـ ّ ِ
ّ
ســال نشــر) بهرهگیــری شــده اســت.
(حری و شاهبدانی 25 :1388 ،و )141
ّ
در ارجاعهــای درون متنــی هــرگاه شــمارۀ صفحــه بــه رقــم آمــده باشــد نشــان دهنــدۀ متــن اصلــی و هــرگاه شــمارۀ
مقدمــه  /پیشــگفتار کتــاب اســت.
صفحــه بــه حــروف آمــده باشــد نشــان دهنــدۀ ّ
ـل نشــر
کوتــه نوشـتهای بیتــا ،بینــا و بیجــا بــه ترتیــب بــرای نوشــتارهای بــدون تاریــخ ،بــدون ناشــر و بــدون محـ ّ ِ
و نشــانۀ ← بــه معنــای رجــوع کنیــد (ر.ک ،).در ارجاعهــای پژوهــش اســتفاده شــده اســت.
ـن نوشــتاری اَســناد و مــدارک ،پایبنــدی کامــل رعایــت شــود.
کوشــش شــده اســت تــا همــواره و در تمــام مــوارد بــه متـ ِ
نشــانۀ [] افزودگیهــای پژوهنــده بــرای روشــنگری بهتــر یــا ادای احتــرام بــوده اســت.

 .5.1اهداف پژوهش

ـن طوســی» میکوشــد تــا دو هــدف را یکــی بــا نگــرش ویــژه
ـخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُر ّ
الدیـ ِ
پژوهــش «تاریـ ِ
و دیگــری بــا نگاهــی همگانــی پدیــدار ســازد.

ـان پایهگــذاری ایــن دانشــگاه ،بــه عنــوان نخســتین دانشــگاه صنعتــی کشــور
هــدف ویــژه :اثبــاتِ جایــگاه تاریخــی زمـ ِ
ـوزش عالــی ف ّنــی و مهندســی ایــران اســت.
و تثبیــت پایــگاه اعتبــاری آن در تاریــخ آمـ ِ
ـوزش عالــی کشــور از دورۀ
ـخ ف ّنــی و مهندســی آمـ ِ
هــدف همگانــی :نوشــناخت ،بازگویــی ،دیگرنوشــت و بازنمایــی تاریـ ِ
دارال ُفنــون قاجــاری تــا دهــۀ نخســت جمهــوری اســامی بــا تأکیــد بــر َرونــد پدیــداری تــا پایــداری
زمانــی گشــایش ُ
ـن طوســی اســت.
َصیر ّ
الدیـ ِ
دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
همگان باور دارند که این نگاه اندیشهورزانه و پردازش دانشورانه ،اصیل است و پیشینهای ندارد.

تاریخ پایهگذاری نخستین دانشگاه صنعتی ایران
 .1.5.1اثبات
ِ
بــا نگــرش واژهشناســی و فهــم ارزش حقوقــی کلمــات« ،مدرســۀ عالــی» بــه اســتناد نوشــتۀ ّ
علمــه علیاکبــر دهخــدا
متوســطه را گذرانــده باشــند ،یعنــی
در «لغتنامــه» ،ســازمانی آموزشــی اســت کــه« :در آن افــرادی کــه دورۀ د ّوم
ّ
دانشــگاه ،درس میخواننــد».
(دهخدا)20541 :1377 ،
در زبان انگلیسی نیز چنین مفهومی از برابرنهادۀ آن درک میشود:
Under Graduate School, Senior College
(اسماعیلی و رضایی)118 :1389 ،
از ایــن دیــد ،در زبــان فارســی و فرهنــگ واژههــای علمــی و آموزشــی آن« ،مدرســۀ عالــی» گون ـهای دانشــگاه اســت
ـوزش عالــی کشــور ،پایــش و ســنجش میشــود.
و اعتبــار علمــی آن از ســوی دســتگاههای سیاســتگذار در امــور آمـ ِ
الیتهــای آموزشــی و پژوهشــی آن ،موضوعــی بــا اصالــت حقوقــی اســت .پســوند
مجـ ّو ِز بنیانگــذاری و پیوســتگی ف ّع ّ
ـاص صنعتــی و مهندســی اســت و بــرای انتســاب آن بــه مدرســۀ عالــی ،اساســنامه و تصویب
«ف ّنــی» نمایانگــر معنــای خـ ّ ِ
ـوزش عالــی وابســته بــه
ـ
آم
ـترش
ـ
گس
ـورای
ـ
ش
و
ها
ه
ـگا
ـ
دانش
ـزی
ـ
مرک
ـورای
ـ
ش
ـارف،
ـ
مع
مرجعــی ملّــی ماننــد شــورای
ِ

بــرای زمــان پایهگــذاری «مدرســۀ عالــی ف ّنــی پُســت و تلگــراف» وابســته بــه وزارت پُســت و تلگــراف کشــور ،دو
زمــان  1307و  1318ش .دیــده میشــود کــه بــرای بررســی آنهــا دوازده منبــع و مرجــع دانشــگاهی و پژوهشــی
بــه د ّقــت بازبینــی و واکاوی شــده اســت .اینــک گــزارش آن بررس ـیها و کاوشهــای تاریخــی و حقوقــی ،بــه روایــت
کتابهــای اســنادی و پژوهشهــای علمــی و بــه درایــت تحلیلگرانــۀ خواننــدۀ ارجمنــد تقدیــم حضــور اســت:
صح ِ
ت تاریخ  1307ش .استوارند:
الف) منابع و مراجع ن ُه گانۀ دانشگاهی و پژوهشی که بر د ّقت و ّ

•ســند شــمارۀ  16201در مرکــز اَســناد نهــاد ریاســت جمهــوری ،در متــن خــود بــه صراحــت تاریــخ  1307ش .و
تصویــب هیــأتِ محتــرم وزیــران را در پایهگــذاری «مدرســۀ عالــی ف ّنــی پُســت و تلگــراف» آورده اســت .ایــن ســند،
ــح ممکــن
بــه اعتبــار دانــش سندشناســی و ســند پژوهــی ،ا َ َ
قــدم و ا َ َص ّ ِ
اســت .ســندی کــه از حیــث زمــان ،پیشــینهدارترین اســت و از حیــث
اصالــت حقوقــی و دیوانــی نیــز معتبــر باشــد؛ دلیــل قاطــع و واضــح داوری
اســت .ایــن ســند در  1309ش .نوشــته شــده اســت .
ِ
مؤس
تمدنــی جدیــد در ایــران» ،عنــوان پایاننامــۀ
ســات ّ
•«تاریــخ ِّ
ـخ دانشــکدۀ
دکتــری زنــده یــاد حســین محبوبــی اردکانــی در گــروه تاریـ ِ
پژوهش
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران در  1351ش .اســت .ایــن
ِ
ّ
بســیار ارزشــمند ،بــرای نخســتین بــار در  1354ش .از ســوی دانشــگاه
ـال باورنکردنــی
تهــران در ســه جلــد بــه چــاپ رســید و بــه زودی بــا اقبـ ِ
پژوهشــگران و دانشپیشــگان جامعــه ،نایــاب شــد .ایــن کتــاب هــم چنــان
از مراجــع بســیار معتبــر پژوهشــی اســت.این ســنددر  1309ش .نوشــته
شــده اســت.

ایشــان در صفحــۀ  420جلــد ا ّول (چ  .3دانشــگاه تهــران 1378 :ش ).و در
صفحــۀ  234جلــد د ّوم (چ  .2دانشــگاه تهــران 1376 :ش ).بــه روشــنی این
تاریــخ را پذیرفتــه و گــزارش کــرده اســت.

دکترمحبوبی اردکانی

ـوزش ارتباطــات» ،کتابــی اســت کــه بــه کوشــایی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن ،در
مؤسســۀ عالــی آمـ ِ
•« راهنمــای ِّ
 1351ش .منتشــر شــده اســت .در بنــد  ،5صفحــۀ  3ایــن کتــاب در بازگویــی تاریخــوارۀ وزارت و ســازمان خــود،
ن المللـیاش ،ارزش حقوقــی باالیی
بــه  1307ش .اســتناد کــرده اســت .ایــن کتــاب ،بــه دلیــل محتــوای ملّــی و بیـ 
دارد.
مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور» ،عنــوان کتــاب مرجعــی اســت کــه از
•«آمـ ِ
ـوزش عالــی در ایــران :دانشــگاهها و ِّ
ـنجش آمــوزش کشــور ،وابســته بــه وزارت
ســوی ســازمان سـ ِ
آمــوزش عالــی در  1354ش .انتشــار یافتــه اســت.
علــوم و
ِ
در صفحــۀ  166ایــن کتــاب مرجــع دولتــی ،تاریــخ 1307
ش .بــه عنــوان زمــان پایهگــذاری نوشــته شــده اســت .ایــن
مرجــع حقوقــی در موضــوع
وزارت و ســازمان ،عالیتریــن
ِ
پژوهــش حاضــر هســتند.
ـوزش وزارت پُســت
•تمبــر م ّلــی «پنجاهمیــن ســال مرکــز آمـ ِ
و تلگــراف و تلفــن :دانشــکدۀ مخابــرات» ،در  1357ش .از

ســوی «پُســت ایــران» یــک گونــه از اســناد ملّــی شــناخته
میشــود .در پژوهشهــای تاریخنــگاری ،هرگونــه تاریــخ
نوشــتههای ســنگی ،ســفالینه ،کنــدهکاری بــر فلــز ،س ـ ّکه و
اســکناس ،نســخۀ خطــی ،کتیبههــای ســاختمانی و نقــش تمبــر بــه دلیــل داشــتن اصالــت در نــوع و گونــه ،ســند

نوشتــــــا ِر ا ّول  :روشـــنگری در مـــــوضوع پژوهـــش

ـوزش عالــی) ضــرورت دارد.
ـوزش عالــی ،فرهنــگ و آمـ ِ
وزارت فرهنــگ (آمــوزش و پــرورش) یــا وزارت علــوم (علــوم و آمـ ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

شــناخته میشــوند و پذیرفتــه هســتند .پذیــرش تاریــخ  1307ش .از یــک ســو و انتشــار ســند حقوقــی تمبــر
یادبــودِ ّ ،
توســط چاپخانــۀ دولتــی ایــران کــه اینگونــه اوراق بهــادار حکومتــی را منتشــر کــرده اســت ،از ســویی
اهمیــت باالیــی دارد.
دیگــر ّ
ݑ
ـوزش عالــی ایــران» ،کــه بــه کوشــایی بنیــاد دانشــنامۀ بــزرگ فارســی وابســته بــه وزارت علــوم،
•«دائرهالمعــارف آمـ ِ
تحقیقــات و ف ّنــاوری در دو جلــد منتشــر شــده اســت ،در صفحۀ  477جلــد ا ّول (چ  .1تهــران :بنیاد دانشــنامۀ بزرگ
ـن
َصیر ّ
الدیـ ِ
فارســی 1383 ،ش ).در مقالــۀ دانشــنامگی خویــش در موضــوع شــناخت دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
ـع حقوقــی در
طوســی ،بــه تاریــخ  1307ش .اســتناد کــرده اســت .ایــن ســازمان و وزارت ،نیــز عالیتریــن مرجـ ِ
موضــوع پژوهــش حاضــر هســتند.
ݑ
رقیــۀ میرابوالقاســمی
•مقالــۀ دائرهالمعارفــی «تلگــراف» در جلــد هشـ ِ
ـتم دانشــنامۀ جهــان اســام ،بــه قل ݑــم خانــم ّ
نوشــتۀ ارزشــمند و پراعتبــاری اســت کــه در صفحــۀ ( 116چ  .1تهــران :بنیــاد دائرهالمعــارف اســامی 1383 ،ش).
اهمیــت و اعتبــار مقالههــای پژوهشــی دانشــنامۀ
تاریــخ پایهگــذاری  1307ش .را پذیرفت ݑــه و بیــان کــرده اســتّ .
دایرهالمعــارف اســامی چــاپ و نشــر میشــود ،بــر کســی پوشــیده نیســت.
جهــان اســام کــه از ســوی بنیــاد
دوران رضاشــاه» ،عنــوان پایاننامــۀ کارشناسیارشــد خانــم زهــرا صادقــی در گــروه
•«سیاســتهای صنعتــی در
ِ
ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه تهــران اســت کــه در  1387ش .بــه چــاپ رســیده اســت .ایشــان
تاریـ ِ
ـخ دانشــکدۀ ّ
در صفحــۀ ( 144چ  .1تهــران :انتشــارات خجســته) نیــز تاریــخ پایهگــذاری  1307ش .را پذیرفتــه و بازگویــی کــرده
ا ست .
ـوزش عالــی ،تحقیقــات و فنّــاوری در ایــران» ،عنــوان کتابــی اســت کــه بــه کوشــایی دکتــر
•« شــصت ســال آمـ
ِ
ـوزش عالــی وابســته بــه وزارت علــوم ،تحقیقــات
ـوی
ـ
س
از
یعقــوب انتظــاری و
مؤسســۀ پژوهــش و برنامهریــزی آمـ ِ
ّ
ِ
مؤسســۀ پژوهــش و برنامهریــزی
و ف ّنــاوری کشــور در  1388ش .انتشــار یافتــه اســت .در صفحــۀ ( 7چ  .1تهــرانّ :
تاریــخ پایهگــذاری ( 1307ش ).را پذیرفتــه و بازنویســی کــرده
آمــوزش عالــی) بــا اندکــی خطــای واژهنــگاری،
ِ
ِ
اســت.
•ب) منابع و مراجع سه گانۀ گزارشی که تاریخ  1318ش .را پذیرفتهاند:
مؤسســات عالــی آموزشــی در عصــر ُخجســتۀ پهلــوی» ،کتابــی اســت
•«تاریـ ِ
ـخ تح ـ ّول دانشــگاه تهــران و ِّ
گــردآوردۀ دکتــر حســین محبوبــی اردکانــی ،در  1350ش .بــه مناســبت جشــنهای دو هــزار و پانصــد ســالۀ
حکومــت شاهنشــاهی کــه از ســوی انتشــارات دانشــگاه تهــران چاپ و منتشــر شــده اســت .تاریــخ  1318ش .زمان
بنیادگــذاری «آموزشــگاه عالــی پُســت و تلگــراف و تلفــن» نوشــته شــده اســت .از نظــر زمانــی ایــن کتــاب یکســال
پیــش از پایــان دورۀ دکتــری ایشــان و نیــز چهــار ســال جلوتــر از انتشــار کتــاب «تاریــخ ّ ِ
مؤسســات تمدنــی جدیــد
در ایــران» از ســوی همیــن نویســنده و ناشــر چــاپ شــده اســت .بســیار روشــن اســت کــه گذشــت زمــان ،خــود
روشــنگر پــارهای لغزشهــای پژوهشــی یــا ندانســتنهای دانشــی اســت .از نظــر محتــوا نیــز برابــر تحقیقــی کــه
انجــام شــده اســت ،در تدویــن ایــن کتــاب فقــط بــه گزارشهــای رســیده پرداختهانــد و کتــاب را ســاختهاند.
آمــوزش عالــی و رشــتههای تحصیلــی ســال  1351ش ،».از ســوی دفتــر
مؤسســات
ِ
•« دفترچــۀ دانشــگاهها و ِّ
ـوزش عالــی انتشــار یافتــه اســت و در صفحــۀ  16خــود بــه تاریــخ 1318
طرحهــا و بررسـیهای وزارت علــوم و آمـ ِ
ش .اشــاره کــرده اســت.
•«آمــار آمــوزش عالــی ایــران از  1318تــا  1355ش ،».نوشــتهای اســت کــه از ســوی ّ ِ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی
آمــوزش عالــی چــاپ شــده اســت .در ایــن نوشــتار در صفحــۀ
علمــی و آموزشــی وابســته بــه وزارت علــوم و
ِ
رویدادهــای مهــم آموزشــی بــه تاریــخ  1318ش .اشــاره شــده اســت.
واقعیت حقیقی هستند:
دستامد بررسیهای تاریخی و صنعتی ،بازگوکنندۀ یک حقیقت واقعی و
ّ

آموزش عالی
 )1دیرینگی در زمان پایهگذاری و پیشینگی در نظام
ِ
آموزش نظری و کاربرد عملی
گسترش شایسته در دو موضوع
)2
ِ
ِ
ِ
پیشرفت روزآمد ابزارهای مهندسی و اثرگذاری آنها در بهبود ف ّناوریهای زندگی مردم
)3
 )4پیوستگی پوینده و ارتباط پایدار در پهنۀ آموزش و ف ّناوری کشور
ـن
نقطــۀ آغازیــن و ســنگبنای «نخســتین دانشــگاه صنعتــی ایــران» اســت و ایــن مدرســۀ عالــی ف ّنــی دیــروز ،رکـ ِ
ـن طوســی» اســت.
وجــودی امــرو ِز «دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُر ّ
الدیـ ِ

ِ
مؤس
 .2.5.1سیر تاریخی دانشگاهها ،دانشکدهها ،مدارس و
سات عالی ادغامی
ِّ
در بازنویســی و بازنمایــی ســیر تاریخــی دانشــگاهها ،دانشــکدهها ،آموزشــگاههای اختصاصــی ،مــدارس و ّ ِ
مؤسس ـههای
دوران تاریخــی و
ـن طوســی در نوشــتارهای مربوطــۀ هــر
َصیر ّ
ِ
الدیـ ِ
عالــی ادغــام شــده در دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
در جدولهــای چهارگانــۀ پیوســت شــده بــا عنوانهــای «گاهنامــۀ رویدادهــای کلیــدی در تاریــخ فنّــی و مهندســی
ـوزش عالــی» ترتیــب و رونـ ِد تاریــخ تکاملــی هــر ســازمان آموزشــی و دانشــگاهی دیــده شــده اســت.
آمـ ِ
تخصصــی ســازمان جهانــی علمــی ،آموزشــی و فرهنگــی
نتیجــۀ بررس ـیهای کارشناســی انجــام شــده در دفترهــای ّ
ملــل م ّتحــد (یونســکو) نشــان داده اســت در نــگارش تاریــخ دانشــگاههایی کــه سرشــت ادغامــی و اتّحــادی دارنــد،
بهتریــن نــگاه راهبــردی و راهــکار اجرایــی ،رعایــت پیوســتگی تاریخــی و رونــد تکاملــی ســازمانهای آموزشــی و
پژوهشــی اســت.

.6.1واژهشناسیپژوهش

ـوزش عالــی کشــور در دامنــۀ زمانــی
ـدارس عالــی ف ّنــی و مهندســی در آمـ ِ
در واکاوی تاریــخ دانشــگاههای صنعتــی و مـ ِ
از  1307تــا  1367ش .بــه واژههایــی بــر میخوریــم کــه ارزش حقوقــی یــا معنــای ویــژهای دارنــد کــه بایســتی در
مــورد آنهــا روشــنگری کــرد و ضــرورت دارد کــه آنهــا شــناخته یــا بازشناســی شــوند .از ایــن روی ،شــماری از آنهــا آورده
میشــود.
آموزش عالی که منابع و امکانات آن از سوی نهادهای دولتی تأمین شود.
آموزش عالی دولتی :بخشی از نظام
)1
ِ
ِ
متوســطه کــه بــه دریافــت دانشــنامه در یکــی از دورههــای
ـوزش رســمی باالتــر از ســطح
 )2آمـ ِ
ـوزش عالــی رســمی :آمـ ِ
ّ
تحصیلــی دانشــگاهی منتهــی میشــود.
ـوزش عالــی کــه منابــع و امکانــات آن ّ ِ
توســط افــراد حقیقــی و
 )3آمـ
ِ
ـوزش عالــی غیــر دولتــی :بخشــی از نظــام آمـ ِ
حقوقــی غیردولتــی تأمیــن میشــود.
 )4آموزشــکده :نهــادی کــه بــه صــورت مســتقل و یــا وابســته بــه یــک ّ ِ
ـوزش عالــی ،بــه آمــوزش دورۀ
مؤسســۀ آمـ ِ
کاردانــی میپــردازد.
حداقــل  3رشــتۀ تحصیلــی کــه بــه صــورت مســتقل یــا وابســته بــه یــک مرکز
 )5دانشــکده :نهــاد آموزشــی متشـ ّ ِکل از ّ
الیــت میکنــد.
ع
ف
ـی
ـ
اجرای
ـوزش عالــی ،دانشــگاه یــا یــک دســتگاه
آمـ ِ
ّ ّ
معیــن ،بــه تولیــد ،ترویــج ،توزیــع و انتشــار دانــش میپــردازد
 )6دانشــگاه :عالیتریــن نهــاد آموزشــی کــه برابــر ضوابــط ّ
حداقل از  3دانشــکده تشــکیل یافته اســت.
و ســاختار تشــکیالتی آنّ ،
ـوزش عالــی (مص ـ َّوب
 )7شــورای گســترش آمـ
ِ
ـوزش عالــی :شــورایی کــه در اجــرای قانــون تأســیس وزارت علــوم و آمـ ِ

نوشتــــــا ِر ا ّول  :روشـــنگری در مـــــوضوع پژوهـــش

«مدرسۀ عالی فنّی پُست و تلگراف» پس از پایهگذاری در  1307ش .به چهار دلیل:

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 1346ش ).شــکل گرفتــهاســت و تصمیمگیــری بــرای ایجــاد ،توســعه ،ادغــام و انحــال رشــتهها و دورههــای تحصیلــی،
گروههــای آموزشــی ،مراکــز پژوهشــی و تحقیقاتــی ،دانشــکده ،دانشــگاه و یــا هــر نــوع ّ ِ
ـوزش عالــی را بــر عهده
مؤسســۀ آمـ ِ
دارد.
ـن ،مهــارت و ّاطالعــات ،ســختافزار و مدیریّــت آنهــا بــه تولیــد کاال یــا
 )8ف ّنــاوری :آمیــزۀ هوشــمندانه تجربــه ،دانــش ،فـ ّ
خدمــات نوینــی میانجامــد.
آموزش عالی که ح ّ ِداقل دارای یک دانشکده و یک آموزشکده باشد.
مجتمع
)9
آموزش عالی :نهاد
ِ
ِ
ِ
آموزش عالی که ح ّ ِداقل دارای دو آموزشکده است.
 )10مرکز
آموزش عالی :نهاد
ِ
ِ
مؤسســۀ آمــوزش عالــی برخــوردار از مدیریّــت غیردولتــی کــه هزینههــای آن از
مؤسســۀ آمـ ِ
ِّ )11
ـوزش عالــی غیــر دولتــیّ :
طریــق تســهیالت بخــش عمومــی ،شــهریۀ دانشــجویی و کمکهــای مردمــی تأمیــن میشــود.
ـوزش فنّــی و حرفــهای :آموزشــی کــه فــرد را بــرای احــراز شــغل و حرفــه آمــاده میســازد یــا ســطح کارایــی و
 )12آمـ ِ
توانایــی افــراد شــاغل بــه فنــون و حرفــه را ارتقــاء میدهــد.
مدرسی که در آموزشکدههای ف ّنی و حرفهای به تدریس و مهارت آموزی اشتغال دارد.
ُ )13هنرآموزّ :
(اکبرپور شیرازی و دیگران)5،6،7،29،44،53،63،66،69،70،78( :1387 ،
 )14مِهــاد :مجموعــه درسهایــی اســت کــه رشــتۀ اصلــی تحصیــات دانشــگاهی را تشــکیل میدهــد کــه بــه وســیلۀ یــک
یــا چنــد گــروه آموزشــی عرضــه میشــوند.
 )15کِهــاد :مجموعــه درسهایــی اســت کــه رشــتۀ فرعــی تحصیــات دانشــگاهی را تشــکیل میدهــد کــه بــه وســیلۀ یــک
یــا چنــد گــروه آموزشــی عرضــه میشــوند.
 )16دانشبهری :فوقدیپلم
 )17دانشیابی :لیسانس
 )18دانشوری :فوقلیسانس
آموزش کشور :1356 ،تعریفها)
سنجش
(سازمان
ِ
ِ
ـدت زمــان محــدود و بــرای تدریــس دروس
س حـ ُّ
ـق التّدریــس :کســی اســت کــه بــر حســب نیــاز و بــرای مـ ّ
 )19مــد ّر ِ
ّ
مشــخصی دعــوت بــه کار میشــود و بــر اســاس ســاعاتی کــه تدریــس مینمایــد ،حقّال ّزحمــه دریافــت میکنــد.
ـدرس کســی اســت کــه مرتبههــای علمــی رســمی نــدارد .
مـ ّ
 )20عضـو هیـأت علمی تمام وقت :کسـی اسـت کـه دارای یکـی از مرتبههای علمی اسـتادی ،دانشـیاری ،اسـتادیاری و
یـا مربّـی بـوده و بـه صـورت تمام وقـت انجام وظیفـه نمایـد .ح ّ ِداقل خدمت عضـو هیأت علمـی تمام وقـت معادل 40
سـاعت کار در هفته اسـت.
 )21عضــو هیــأت علمــی نیمــه وقــت :کســی اســت کــه دارای یکــی از مرتبههــای علمــی بــوده و بــه صــورت
نیمهوقــت انجــام وظیفــه نمایــد .ح ّ ِداقــل خدمــت عضــو هیــأت علمــی نیمهوقــت معــادل  20ســاعت کار در هفتــه
اســت.
مقدمه)
(بیهقیّ :1353 ،
مؤسســۀ عالــی ،مدرســۀ عالــی ،آموزشــگاه عالــیِ ّ :
مؤسســاتی هســتند علمــی ،آموزشــی و پژوهشــی در ســطوح
ِّ )22
مختلــف تحصیــات عالــی دارای یــک یــا چنــد رشــته از یــک یــا چنــد گــروه تحصیلــی.

•برحســب قانون تأسیس شده باشد.
•به وســیلۀ دولت و کارکنان دولت اداره شوند.
مقررات مربوطه تصویب ،وصول و پرداخت گردد.
•بودجــه ،درآمــد و هزینههای آن بــه موجب قوانین و ّ
مؤسســۀ آمــوزش عالــی غیــر دولتــیِ ّ :
مؤسســاتی هســتند کــه بــا اجــازۀ مراجــع قانونــی تأســیس شــده و فاقــد
ِّ )24
یــک یــا چنــد شــرط مربــوط بــه ّ ِ
ـوزش عالــی دولتــی باشــند.
مؤسســات آمـ ِ
آموزش عالی وابسته به وزارتخانهها یا سازمانهای دولتیِ ّ :
مؤسساتی هستند که
مؤسســۀ
ِ
ِّ )25
•بر اســاس نیازمندیهای ســازمان مربوط یا کشــور با تصویب مراجع قانونی تأسیس شده است.
ـوزش عالــی
•اخــذ شــهریه و مقــدار آن بــا نظــر وزارتخانــه یــا ســازمان مربــوط و تأییــد وزارت علــوم و آمـ ِ
اســت.
•هزینههای آنها از طرف وزارتخانه یا ســازمان مربوط و عواید اختصاصی خودشــان تأمین میشود.
(دفتر طرحها و بررسـیها :1352 ،تعریفها)

.7.1پیشینۀآموزشفنّی،مهندسیوهنرستانهایصنعتی

 .1.7.1پیدایی مدارس عالی فنّی و هنرســتانهای صنعتی

نخســتین کشــوری کــه بــرای پاســخگویی ســریع بــه نیازهــای صنایــع جدیــد ،برنامــۀ آمــوزش حرفــهای را در
طراحــی و اجــرا کــرد ،کشــور پــروس (آلمــان) بــود .ایــن کار در واقــع تالشــی بــرای چیرگــی بــر
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مــدارس آلمــان پــس از
را چنیــن یافتنــد کــه از بهتریــن آموزشهــای حرفــهای در مــدارس اســتفاده کننــد.
ِ
م ّ ِدتــی کوتــاه بــه صــورت الگویــی بــرای دیگــر کشــورهای اروپایــی شــناخته شــد.
مــدارس حرفــهای یــاد میشــود .مهمتریــن اثــر
مــدارس صنعتــی آلمــان و انگلســتان بــه عنــوان نخســتین
از
ِ
ِ
ایــن مــدارس آن بــود کــه دانشآمــوزان آلمانــی تمایــل زیــادی بــرای بــه دســت آوردن تواناییهــای ف ّنــی پیــدا
نمودنــد.
طبق ســه روش رواج یافته بود:
به طور کلّی تا اواخر ســدۀ نوزدهم آموزش حرفهای در اروپا بر ِ
•تمرکــز مــدارس در مراکــز صنعتــی بــود کــه ایــن امــکان را فراهــم آورد تــا رابط ـهای بســیار نزدیــک بیــن
آمــوزش نظــری و عملــی بــه وجــود آیــد.
معینی را در کارخانهها کارآموزی کنند.
•هنرجویــان صنعتــیّ ،
مدت ّ
•کارگاهی را با همان ویژگیها و اهداف کارخانههای بزرگ در مدارس صنعتی بســازند.

 .2.7.1انقالب صنعتی و دستاوردهای آموزش مهندسی
خاصــی نبــود ،بلکــه دربردارنــدۀ یــک سلســله تغییرهــای
ایــن انقــاب کــه از حــدود  1129ش .آغــاز شــد ،یــک واقعــۀ ّ
پیوســته و آهســته بــود .انگلســتان را مرکــز انقــابِ صنعتــی مینامنــد ،زیــرا نخســتین تغییرهــا در آن کشــور بــه
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آموزش عالی دولتیِ ّ :
مؤسسهای است که
مؤسســۀ
ِ
ِّ )23

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

وقــوع پیوســت و الب ّتــه ایــن امــر نیــز بــدون دلیــل نبــود .از عوامــل عمــده میتــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره
کــرد:
 )1بازرگانــان انگلیســی بــر اثــر روابــط تجــاری خــود عالقمنــد شــده بودنــد کــه ســرمایۀ خــود را در ســاختن
ماشــین آالت و کارخانههــای جدیــد بــه کار اندازنــد.
 )2انگلســتان بازارهای وســیعی در آســیا و آمریکا برای فروش کاالهای خود داشت.
 )3بــا داشــتن بزرگتریــن ناوگان تجاری جهان ،حمل و انتقال مــوا ّ ِد خام و کاال برایش ممکن بود.
انقــاب صنعتــی از  1249ش .بــه بعــد بــه دیگــر نقــاط اروپــا ،آمریــکا و ســپس آســیا ســرایت کــرد و پیشـ ِ
ـرفت
ســریع صنایــع ،تحـ ّوالت و پیامدهــای اجتماعــی و اقتصــادی فراوانــی در جهــان بــه دنبــال داشــت.
تحـ ّوالت ناشــی از انقــاب صنعتــی ،نقــش دیریــن آمــوزش و پــرورش را بــه کلّــی دگرگــون کــرد و در برنامههــا،
محتــوای درســی و روشهــای تعلیــم ،تغییــرات اساســی را ایجــاد نمــود .در ایــن حــوزه ،ورود علــوم و فنــون
بــه مــدارس و مســألۀ آمــوزش حرف ـهای یکــی از مهمتریــن دســتاوردهای انقــاب صنعتــی در زندگــی انســان
اســت.

 .3.7.1آموزشهای فنّی ،مهندسی پیش از جنگ جهانی ا ّول
در آغــاز ســدۀ بیســتم ،در کشــورهای صنعتــی اروپــای غربــی و آمریــکای شــمالی ،آمــوزش و پــرورش همگانــی بــه
ـوزش دبســتانی ،یــک اجبــار و الــزام بــرای کــودکان ایــن کشــورها تعریــف شــده بــود.
خوبــی پــا گرفتــه بــود .آمـ ِ
توجــه بیشــتری بــود.
آمــوزش
متوســطه نیــز در حــال گســترش و ّ
ّ
از آغــاز ایــن قــرن ،برنامههــای درســی در کشــورهای آســیایی نیــز تدریجـاً از اندیشــۀ آمــوزش صنعتــی غربــی تأثیــر
پذیرفتنــد .از جملــۀ ایــن کشــورها هندوســتان و ژاپــن بودنــد کــه بــا پذیرفتــن گرایشهــای نــو ،بــه تدریــج تغییــر
متوســطه و پــس
آمــوزش ف ّنــی و صنعتــی
الگــو میدادنــد .یکــی از تازهتریــن ایــن گرایشهــا ،گســترش بیشــتر
ِ
ّ
متوســطه بــود.
از
ّ
(کانل ،برگردان افشار)8 :1378 ،
خــاص صنعتــی در کشــورهای
در مجمــوع تــا اوایــل ســدۀ بیســتم ،ســه ســطح ف ّنــی حرفــهای و آموزشهــای
ِّ
صنعتــی بــه وجــود آمــده بــود:
 )1ســطح عالــی :ســطح مدیریّــت و پژوهشهــای علمــی و ف ّنــی بــود کــه بــه آموزشهــای عالــی پیشــرفتهای نیــاز
داشــت .ایــن آموزشهــا در دانشــگاهها ارائــه میشــد.
متوســطه :ایــن ســطح کــه بخــش بــزرگ و زیــادی از ســاختار صنعــت را تشــکیل مـیداد ،خــود دربردارنــدۀ
 )2ســطح
ّ
خاصــی کــه بــه ایــن منظــور
دو ســطح فرعــی جــدا از هــم بــود .آموزشهــای حرف ـهای ایــن ســطح در دورههــای ّ
ترتیــب یافتــه بــود ،عرضــه میشــد.
 )3ســطح اجرایــی :ایــن ســطح شــامل کارگــران بــا مهارتهــای مختلــف بــود .ایــن گــروه آموزشهــای الزم را از
ـدت و نیمــه وقــت ضمــن کار دریافــت میکردنــد.
طریــق کارورزی و در دورههــای کوتــاه مـ ّ
(صفوی)8 :1366 ،
تــا پیــش از شــروع جنــگ جهانــی ا ّول بــه منظــور ارتقــای کارایــی اجتماعــی کــه هــدف اصلــی نظامهــای آموزشــی
بــود ،ســه وظیفــۀ اصلــی مــورد نظــر بــود:
آموزش ابتدایی به منظور کارایی بیشتر آن
•بهسازی
ِ

•تأمین نیازهای حرفهای انقالب صنعتی
متخصصــان ســطح بــاال و
گســترش و شــتاب انقــاب صنعتــی بــه دو نــوع انســان تربیــت شــده نیــاز داشــت :یکــی
ّ
دیگــری مدیــران اجرایــی بــرای تمــام ســطوح و زمینههــا.
(صفوی)220 :1366 ،
متخصــص در ســطح
در آلمــان از آنجایــی کــه صنعــت ایــن کشــور بــه افــراد بــا مهارتهــای ف ّنــی خاصــی و نــه
ّ
ـوزش ف ّنــی عالــی گســترش نیافــت و در مقابــل هنرســتانهای صنعتــی در ســطح پیشــرفته
عالــی نیــاز داشــت ،آمـ ِ
فوقالعــاده مــورد توجــه قــرار گرفــت.
تخصــص و مهــارت خــاص بینابیــن
در فرانســه ،تــا پایــان جنــگ جهانــی ا ّول ،بــرای تربیــت افــرادی کــه از نظــر ّ
مهنــدس و ســرکارگر باشــند« ،هنرســتانهای صنعتــی ناحیــهای» ایجــاد شــد و گســترش یافــت.
در انگلستان ،تا پیش از جنگ جهانی ا ّول ،آموزش صنعتی از برنامۀ منسجم و مرتّبی برخوردار نبود.
متوســطه و آمــوزش حرفــهای نیــز در ضمــن کار یــا در هنرســتانهای
در آمریــکا ،آمــوزش معمــول در مــدارس
ّ
ـوزش صنعتــی
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صنعتــی ارائــه میشــد .تــا پیــش از جنـ
ِ
ّ
برخــوردار بــود.

 .4.7.1آموزشهای فنّی ،مهندســی پس از جنگ جهانی ا ّول
جنــگ جهانــی ا ّول (از  1293تــا  1297ش ).جنــگ تمــام عیــاری بــود کــه موجــب بــه کارگیــری تمــام منابــع
انســانی ،اقتصــادی و نظامــی کشــورهای درگیــر شــد .پــس از جنــگ ،گرایــش روزافزونــی بــه ســودمندی
آمــوزش و پــرورش همگانــی بــه وجــود آمــد .ایــن گرایــش بــه دو صــورت حملــه و انتقــاد بــه برنامههــای
درســی ســ ّنتی و حرکــت بــه ســوی گســترش بیشــتر آموزشهــای صنعتــی بــروز نمــود .بــه ایــن ترتیــب
نخســتین ّ
اطالعــات آموزشــی پــس از جنــگ جهانــی ا ّول ،در زمینــۀ آمــوزش صنعتــی حرفـهای صــورت گرفــت
و ا ّولیــن قــدم در جهــت حمایــت از آمــوزش صنعتــی را ایــاالت متحــدۀ آمریــکا برداشــت.
در  1300ش .نخســتین مدارس کارخانهای گشــایش یافت .دورۀ این مدارس دو تا چهار ســال بود.

 .5.7.1وضع ّیت آموزش فنّی ،مهندســی پس از جنگ جهانی د ّوم
پــس از جنــگ جهانــی د ّوم (از  1320تــا  1324ش ).یــک بــار دیگــر اصــاح برنامههــا ،روشهــا و ســازمانهای
متوســطه و عالــی بــه ســرعت افزایــش یافــت.
توجــه قــرار گرفــت .شــمار دانشآمــوزان
پرورشــی مــورد ّ
ّ
آمریــکا نخســتین کشــوری بــود کــه پــس از جنــگ جهانــی د ّوم در برنامــۀ درســی هنرســتانهای صنعتــی و
دانشــکدههای ف ّنــی خــود تجدیــد نظــر کــرد .جنــگ جهانــی د ّوم ،باعــث شــناخته شــدن کامــل آموزشهــای
صنعتــی و ف ّنــی در آمریــکا گردیــد .در هنرســتانهای صنعتــی هنرجویــان بــا کارهــای تجربــی و مهارتــی،
آموختههــای بیشــتری را تجربــه کردنــد و در غــرب آمریــکا جونیــور کالجهــا(( نیــز بــرای پــرورش افــراد
کاردان و ماهــر خیلــی تــاش کردنــد.
در فرانســه پــس از جنــگ ،کمیســیون اصالحــات آموزشــی (از  1323تــا  1326ش ).تشــکیل شــد و گــزارش
«النــژن((– والــون((» مبنــای برنامههــا قــرار گرفــت.
Junior Colleges .1
Langevin .2
Wallon .3
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متوسطه
آموزش
•گسترش
ِ
ّ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

در آلمــان ،برنامــۀ درســی مــدارس و هنرســتانهای صنعتــی نیــز تغییــر کردنــد .ح ّتــی تــا  1348ش .طرحهــای
بســیاری جهــت اصــاح نظــام آموزشــی ایــن کشــور در ایــن حــوزه ارائــه گردیــد.
در ژاپــن ،پــس از  1324ش .در هدفهــا ،برنامههــا و روشهــای آموزشــی تجدیدنظــر شــد و در ســطح دورۀ د ّوم
متوســطه ،مــدارس و هنرســتانهای ف ّنــی و مهندســی بــه شــیوۀ جونیورکالجهــای آمریکایــی و در نهایــت آمــوزش
ّ
طراحــی و اجــرا شــد.
ـگاهی
ـ
دانش
ّ

.8.1کتابنامه

ـوزش عالــی در ایــران :شناســایی
• .------آمـ
ِ
ـوزش عالــی (کتــاب د ّوم) .تهــران:
رشــتههای آمـ ِ
ـوزش
ـنجش آمـ ِ
مرکــز ارزشــیابی آموزشــی ،ســازمان سـ ِ
کشــور ،آذر  1356ش .نشــریّۀ ش .15

آمــوزش
مؤسســات
ِ
• .------دانشــگاهها و ِّ
عالــی و رشــتههای تحصیلــی  1351ش .تهــران:
آمــوزش
دفتــر طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
عالــی ،خــرداد  1352ش.
•اســماعیلی کنــدی ،اصغــر و رضایــی ،عــرب علــی.
واژه نامــۀ آمــوزش عالــی .چ  .1تهــران :بنیــاد
دانشــنامهنگاری ایــران 1389 ،ش.
•اکبرپورشــیرازی ،محســن و دیگــران .تعاریــف و
مفاهیــم آمــاری علــوم ،تحقیقــات و فنّــاوری.
تهــرانِ ّ :
آمــوزش
مؤسســۀ پژوهــش و برنامهریــزی
ِ
عالــی 1387 ،ش.
•آریان پور ،امیرحسین .پژوهش .چ  .4تهرانِ ّ :
مؤسسۀ
انتشارات امیر کبیر 1362 ،ش.
•بیهقــی ،علیاکبــر .بررســی آمــاری در مــورد

اعضــای هیــأت آموزشــی و پژوهشــی
مؤسســات آمــوزش عالــی در
دانشــگاهها و ِّ
ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی
علمــی و آموزشــی ،آبــان  1353ش.
عبــاس و شــاهبدانی ،اعظــم .شــیوههای
حــریّ ،
• ّ
اســتناد در نگارشهــای علمــی :رهنمودهــای
بیــن المللــی .چ  .3ویراســت  .2تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ
انتشــارات دانشــگاه تهــران 1388 ،ش.
•دهخــدا ،علــی اکبــر .لغــت نامــۀ دهخــدا .چ  .2ج
مؤسســۀ لغــت نامــۀ دهخــدا و ّ ِ
 .13تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ
چــاپ و انتشــارات دانشــگاه تهــران 1377 ،ش.
•رشــید یاســمی ،غالمرضــا .آییــن نــگارش تاریــخ.
بــه اهتمــام عبدالکریــم جربــزهدار .چ  .1تهــران:
انتشــارات اســاطیر 1392 ،ش.
•صفــوی ،امــان اهلل .رونــد تکوینــی و تطبیقــی
تعلیــم و تربیــت جهانــی در ســدۀ بیســتم.
تهــران :رشــد 1366 ،ش.
•کانــل.و.اف .تاریــخ آمــوزش و پــرورش در ســدۀ
بیســتم .ترجمــۀ حســن افشــار .تهــران :نشــر مرکــز،
 1368ش.
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یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

.2.1روشنگری

نخســتین تصمیمهــای دولتــی بــرای بــه کارگیــری صنایــع جدیــد در ایــران و صنعتــی شــدن کشــور در زمــان
حاکمیــت فقــط بــه صنایــع نظامــی محــدود نمیشــده
فتحعلــی شــاه قاجــار گرفتــه شــده اســت .تدابیــر راهبــردی
ّ
توجــه داشــتهاند.
اســت بلکــه بــه دیگــر شــاخههای صنعــت نیــز ّ
دولــت بــرای رســیدن بــه اصالحــات آموزشــی ف ّنــی و فرهنگــی خویــش ،شــماری از دانشــجویان ایرانی را برای کســب
دانــش و ف ّنــاوری بــه اروپــا راهــی میکنــد کــه ایــن تصمیــم گامــی بلنــد بــرای آشــنایی بیشــتر و بهرهگیــری بهتــر
بــا صنعــت و دســتاوردهای علمــی و صنعتــی مغــرب زمیــن شــناخته میشــود؛ هــم چنیــن یکــی از تصمیمهــای
ـم دولــت بــرای بهبــود آمــوزش ،فرســتادن شــماری از اســتادکاران ایرانــی بــه انگلســتان بــود .ایــن اســتادان پــس
مهـ ّ
از بازگشــت ،بــه آمــوزش ف ّنــی و پــرورش حرفـهای پرداختنــد.
در زمــان فتحعلــی شــاه ،دولــت تالشهــای بســیاری را بــرای برنامهریــزی صنعتــی و آمــوزش ف ّنــی و مهندســی آغــاز
کــرد ا ّمــا شــرایط روزگار چیــز دیگــری بــود و کاری کارســتان از پیــش نرفــت.
برنامهریزیهــا و سیاســتگذاریهای حکومــت بــرای آمــوزش ف ّنــی و بهرهمنــدی از صنعــت بــه جهــت اقتــدار
ـدت
جدیــت و شـ ّ
ملّــی و اســتقالل سیاســی ،اقتصــادی در زمــان نخســت وزیــری میــرزا تقــی خــان امیرکبیــر بــا ّ
دنبــال شــد .سیاســت پیشــرفت اقتصــادی دولــت ایشــان در سایهســار صنعــت و ف ّنــاوری ،برپایــۀ ایجــاد صنایــع
جدیــد ،پیشــرفت کشــاورزی و توســعۀ بازرگانــی اســتوار شــده بــود.
از ایــن روی ،ایشــان یکــی از ارکان مهــم برنامــۀ خــود را در جهــت پیشــرفت ایــران ،ایجــاد فرهنــگ صنعتــی و
ســاختن صنعتهــای تــازه قــرار داد .راهکارهــای امیرکبیــر ،بــرای رســیدن بــه آرمانهایــش در موضوعهایــی چــون
اســتخراج معــادن ،ســاخت کارخانههــای جدیــد ،بــه خدمــت گرفتــن اســتادان ف ّنــی انگلســتان و آلمــان ،فرســتادن
صنعتگــران بــه روســیه ،خریــد کارخانــه از اروپــا ،ســاختن مــدارس عالــی و ســرانجام پشــتیبانی از دســتاوردهای
تولیــدی داخلــی شــناخته و پرداختــه شــده بــود.
ـوزش ف ّنــی از پشــتیبانی و کمــک بــه صنعتگــران دریــغ نمیکــرد ،بــه گونـهای
ایشــان بــرای پیشــرفت صنعــت و آمـ ِ
الســلطنه در کتــاب «صدرال ّتواریــخ» مینویســد«:امیر در ترویــج و تشــویق اهــل صنعــت
کــه ّ
محمدحسـنخان اعتماد ّ
ً
ـرف؛ زیــاد از انــدازه اصــرار داشــت و مخصوصـا میگفــت هــر کــس هنــر بدیــع و صنعــت تــازهای بیــاورد ،بــه او
و حِ ـ َ
چیــزی خواهــد داد و الب ّتــه بــه وعــدۀ خــود وفــا میکــرد».
السلطنه)75:1357،
(اعتماد ّ

در مرحلــهای دیگــر بــا روی کارآمــدن میــرزا حســین خــان سپهســاالر ،پیشــرفت و بالندگــی ارکان اقتصــادی و
از جملــه صنعــت و ف ّنــاوری ،مهمتریــن راهبردهــای ملّــی شــناخته شــدند .پیشــرفت اقتصــادی جدیــد نیازمنــد
بالندگــی صنعتــی بــود و صنعــت دربردارنــدۀ دو رکــن اصلــی اســت:
•یکی به کار انداختن سرمایه
•دیگری به کار بستن دانش ف ّنی
وی همــواره بــه ضــرورت ســاختن و پرداختــن بــه صنایــع جدیــد و برپــا کــردن آن بــه دســت مــردم ایــران و
مســئولیت دولــت در تشــویق صنعــت داخلــی تأکیــد و اهتمــام داشــت .بــا بــه پایــان رســیدن دورۀ سپهســاالر
ّ
شــدت برنامههــای دولتــی در زمینــۀ صنعــت کاســته شــد.
(از  1250تــا  1259ش ).بــار دیگــر از
ّ
تجددخواهــی و نوگرایــی در ایــران یکــی از آرمانهــای روشــنفکران و مشــروطهخواهان
رشــد صنعــت ،از آغــاز جنبــش ّ
بــه شــمار مــی رفــت .در فاصلــۀ زمانــی گشــایش مجلــس شــورای ملّــی در  14مهــر  1285ش .تــا آغــاز ســلطنت
پهلــوی در  9آبــان  1304ش .دولــت مشــروطه بــرای پاســخگویی بــه درخواســت روشــنفکران و صنعتگــران ،بــه
سیاســتگذاری و برنامهریــزی در موضــوع صنعــت و ف ّنــاوری پرداخــت.
توجــه برانگیــز ایــن اســت کــه تصمیمهایــی کــه در ایــن دوره تــا زمــان حکومــت رضاشــاه در امــور صنعتــی
نکتــۀ ّ
تجددگرایانــه نســبت بــه صنعــت بــود؛ بــه طــوری کــه دولــت در کنــار صنایــع
گرفتــه شــد ،مطابــق بــا رویکــردی ّ
دســتی و س ـ ّنتی ،بــه ترویــج صنایــع ماشــینی و کارخان ـهای نیــز پرداخــت .مطالعــات انجــام گرفتــه و بررس ـیهای
صــورت یافتــه تأییدکننــدۀ ایــن موضــوع هســتند کــه بیشــترین تصمیمهــای دولــت در شــاخههای گوناگــون
صنعــت و مهندســی در زمینــۀ پُســت و تلگــراف ،راه آهــن و نفــت و معــدن و  ...بــوده اســت.

.2.2بنیادگذاریدا ُرال ُفنون

ایــن نهــاد آموزشــی جدیــد حاصــل اندیشــۀ میــرزا تقیخــان امیرکبیــر بــود کــه در  1230ش .پایهگــذاری شــد.
دیــدار وی از مراکــز آموزشــی روســیه و عثمانــی و آشــنایی بــا مراکــز علمــی غــرب از طریــق کتابهایــی کــه زیــر
نظــر وی ترجمــه میشــدند ،زمینهســاز تأســیس مدرس ـهای بــه ســبک جدیــد گردیــد .نیــاز بــه آمــوزش دانــش و
فنــون غربــی بهویــژه در حــوزۀ نظامــی ،از زمــان مواجهــه بــا غــرب همــواره وجــود داشــت .شکس ـتهای نظامــی
در برابــر روســیه ،عاملــی تأثیرگــذار در ترغیــب دولتمــردان قاجــار بــرای رفــع عقبماندگــی و کســب دانــش و
ـدهای معلّــم
فنــون جدیــد بــود .از همیـنرو ،در اوایــل دورۀ قاجــار ،گروهــی از جوانــان بــه غــرب فرســتاده شــدند و عـ ّ
خارجــی نیــز بــه اســتخدام دولــت ایــران درآمدنــد ،امــا ایــن اقدامــات پاســخگوی نیــاز کشــور و گام مؤثّــری بــرای
ب ماندگیهــای آموزشــی نبــود .بــه همیــن ســبب امیرکبیــر ،در همــان آغــاز صــدارت در راه بــرآوردن
رفــع عقــ 
دارال ُفنــون اســتانبول در 1226ش .نیــز در اقدام
نیازهــای فرهنگــی جامعــه گام برداشــت .در ایــن میــان خبــر تأســیس ُ
همــت امیرکبیــر ،ســنگ بنــای «تعلیــم خانــه»ای کــه «علــوم و صنایــع در
وی بیتأثیــر نبــود .بدیــن ترتیــب بــه ّ
آنجــا تعلیــم و تعلّــم شــود» گذاشــته شــد.
ســاخت بنــای مدرســه در  1229ش .در ضلــع شــمال شــرقی ارگ ســلطنتی آغــاز شــد .امیرکبیــر ،پیــش از پایــان
ســاخت مدرســه ،جــان [ژان] داوودخان(مترجــم وزارت خارجــه) را بــرای اســتخدام معلّــم بــه اتریــش فرســتاد .او
ـوزش امــور نظامــی و چهــار تــن بــرای آمــوزش امــور پزشــکی ،مهندســی و معــدن،
هفــت معلّــم ،ســه تــن بــرای آمـ ِ
ّ
اســتخدام کــرد .امیرکبیــر بــه دو دلیــل بــه اســتخدام معل ِمــان اتریشــی روی آورد:
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پــس از شــهادت جنــاب امیرکبیــر و برافتــادن دولــت ایشــان ،برنامههــای پراکنــدهای در زمینــۀ آمــوزش ف ّنــی و
مهارتهــای صنعتــی در نظــر گرفتــه شــد.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

مدرسۀ دارالفنون

•فاصله گرفتن از انگلیس ،روسیه و فرانسه
•دور نگهداشتن مع ّل ِمان و استادان از سیاست

دارال ُفنــون
امــا مع ّل ِمــان اتریشــی وقتــی بــه ایــران وارد شــدند کــه امیرکبیــر عــزل شــده بــود .بــه خاطــر وجــود ُ
دارال ُفنــون
دارال ُفنــون ایــران بیســت ســال پیــش از ُ
وزارت علــوم پایهگــذاری شــد تــا بــه امــور آن رســیدگی شــودُ .
دارال ُفنــون کاربــردی بــود و
دارال ُفنــون اســتانبول پایهگــذاری شــد .رویکــرد آمــوزش در ُ
ژاپــن و ســه ســال پــس از ُ
بــرای آمــوزش بهتــر آزمایشــگاه ایجــاد شــد و در کارگاههــای صنعتــی کار انجــام میشــد .نقش ـهبرداری علمــی نیــز
تهیــه کــرد کــه گفتــه میشــود
دارال ُفنــون آغــاز شــد .در  1238ش .کریشــش نقشــۀ تهــران را ّ
نخســتین بــار در ُ
قدیمیتریــن نقشــۀ صحیــح پایتخــت اســت.
الیتش در عرصۀ اجتماعی ایران تأثیر بهسزایی داشت .آثار آن از سه جنبۀ:
دارال ُفنون در دوران ف ّع ّ
ُ
•تح ّول عقالنی ،یعنی با نشر اصول علمی جدید ،نقص آموزش پیشینیان آشکار شد.
•فرهنگــی کــه نــگارش کتابهــای تــازه در آن شــکل گرفــت و بــر اثــر آن دانــش غربــی میــان طبقــۀ وســیعتری
از اجتماع شــناختهشــد.
•پدیــداری صنعتــی تــازه کــه از میــان آنــان عناصــر نوجــو و تر ّقــی خــواه برخاســتند کــه بــه تحـ ّوالت فکــری دو
نســل بعــد اثــر گذاشــتند.
(قوسی زاد)721:1390 ،

دارال ُفنــون را بایــد نخســتین
پایهگــذاری وزارتِ ُعلــوم در  1235ش .پنــج ســال پــس از بنیادگــذاری ُ
ـئولیت مــدارس و
اقــدام دولــت ایــران بــرای ادارۀ آمــوزش و پــرورش کشــور دانســت ،زیــرا پیشــترها مسـ ّ
تعلیــم و تربیــت کــودکان و جوانــان بــه عهــدۀ خانوادههــا بــود و حکومتهــا هیچگونــه اقــدام رســمی
بــرای آمــوزش و پــرورش مــردم انجــام نمیدادنــد .نخســتین وزیــر علــوم در ایــران ،علیقلــی
اعتضادالســلطنه بــود.
خــان
ّ
ـئولیت دولــت در امــر آمــوزش و پــرورش عمومــی افــزوده
بــا پایهگــذاری وزارتِ علــوم بــر مسـ ّ
محصــل بــه خــارج از کشــور و بنیادگــذاری
دارال ُفنــون ،اعــزام ّ
شــد و ایــن موضــوع بــه تقویــت ُ
مــدارس جدیــد دامــن زد .بــا ایــن همــه وزارت علــوم در آغــاز کار در تنظیــم برنامــه ،تدویــن
السلطنه
علیقلی خان اعتضا ُد ّ
کتــاب و روش تدریــس در مــدارس دخالتــی نداشــت و معلّ ِمــان و بنیانگــذاران مــدارس آزادی عملــی و علمــی داشــتند
تــا بــه هــر شــیوهای کــه میخواســتند برنامــۀ کار خــود را تنظیــم و کتابهــای درســی را تدویــن کننــد.

حــدی بــود کــه نخســتین ّ ِ
آمــوزش عالــی ایــران بــرای
مؤسســۀ
ورود نیافتــن وزارتِ علــوم در امــور مــدارس بــه
ّ
ِ
پــرورش حرفـهای کارکنــان سیاســی مــورد نیــاز کشــور در  1277ش .از طــرف وزارتِ خارجــه پایهگــذاری شــد و از
ـتقل وزارتخانــه بــه شــمار میرفــت.
همیــن روی ایــن مدرســه در ردیــف ادارههــای مسـ ّ ِ
بــه ایــن ترتیــب ّ ِ
ـب نیــاز دســتگاههای اجرایــی کشــور و بیــرون از نظــارت
ـوزش عالــی ایــران ،بــر حسـ ِ
مؤسســات آمـ ِ
وزارت علــوم پیدایــی یافتنــد.

تخصصی پس از دا ُرال ُفنون
 .4.2مدارس فنّی و ّ

توجــه بــه معــارف جدیــد فزونــی یافــت و شــور و عالقــۀ زیــادی بــرای پایهگــذاری
دارال ُفنــونّ ،
پــس از بنیادگــذاری ُ
مســؤلیت «علیقلــی میــرزای
مــدارس جدیــد بــه وجــود آمــد .بنیانگــذاری وزارت علــوم در  1235ش .بــه
ِ
ّ
ُ
دارالفنــون را هــم بــه عهــده داشــت ،موجــب گســترش بیــش از پیــش معــارف جدیــد
ّ
اعتضادالســلطنه» کــه ریاســت ُ
ـدارس جدیــد در نقــاط مختلــف کشــور و بــه منظــور رســیدگی بــه امــور مربــوط بــه معــارف،
ـ
م
ـاد
ـ
ایج
شــد .بــا
ِ
ملیــۀ ایرانــی» در  1278ش .کــه بعدهــا بــه «انجمــن معــارف» نامــدار
انجمنــی بــه نــام «انجمــن تأســیس مکاتــب ّ
شــد ،تشــکیل گردیــد« .شــورای عالــی معــارف» بــه دعــوت وزیــر علــوم ســاماندهی شــد.
(محبوبی اردکانی)374:1378 ،
تخصصــی نیــز در ایــن دوره
افــزون بــر مــدارس عــادی کــه روز بــه روز بــر شــمار آنهــا افــزوده میشــد چنــد مدرســۀ ّ
دایــر شــد کــه ایــن مدرسـهها چنــدان نپاییدنــد.
•مدرسۀ دولتی تبریز؛ پایهگذاری 1255 :ش.
•مدرسۀ نظامی اصفهان؛ پایهگذاری 1260 :ش.
•مدرسۀ نظام تهران؛ پایهگذاری 1262 :ش.
•مدرسۀ مهندسی فالحت مظ ّفری؛ پایهگذاری 1279 :ش.

 .1.4.2مدرسۀ مهندسی فالحت مظ ّفری
تخصصــی بــود کــه جنبــۀ نظامــی نداشــت و از طــرف دولــت
مدرســۀ مهندســی فالحــت مظ ّفــری ،ا ّولیــن مدرســۀ ّ
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ِ
وزارت ُعلوم
 .3.2پایهگذاری

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

تخصصی کشاورزی ایران
تصویر اعالن ا ّولین مدرسۀ ّ

پــس از پایــان دورۀ ا ّول تــا یــازده ســال کشــور از وجــود مدرســۀ کشــاورزی محــروم مانــد تــا اینکــه در  1296ش.
حســین عــاء ،وزیــر وزارت فوایــد عا ّمــه و تجــارت و فالحــت بــه پایهگــذاری شــورای عالــی کشــاورزی «شــورای
فالحتــی» اقــدام نمــود .ایــن شــورا ســفارش کــرد کــه بــا رعایــت دو شــرط ،در تهــران یــک بــاب مدرســۀ عالــی
فالحــت ســاخته شــود:
•یــک بــاب مدرســۀ عالــی فالحتــی در تهــران یــا اطــراف آن ســاخته شــود کــه در آن علــوم کشــاورزی را چنــان
کــه شــاید و بایــد درس دهنــد و شــاگردانی را پــرورش کننــد کــه دارای معلومــات مهندســی کشــاورزی باشــند و
بتواننــد در جاهــای گوناگــون کشــور ،کاســتیهای امــور کشــاورزی را اصــاح و کارهــای عملــی را اجــرا نماینــد.
•بــرای نمونــه ،یــک مدرســۀ عملــی در یکــی از روســتاهای اطــراف تهــران پایهگــذاری شــود و شــاگردان آن از
روحیــه و اســتعداد آنــان بــرای انجــام کارهــای عملــی کشــاورزی از
مردمــان همــان منطقــه باشــند زیــرا کــه
ّ
شهرنشــینان بهتــر اســت.
متخصص ف ّنی و صنعتی کارآمد و کافی شکل نگرفت.
آموزشگاه علمی کشاورزی به دلیل نداشتن
ّ
(محبوبی اردکانی)407:1378 ،

.5.2تلگرافدرتاریخمعاصرایران

دارال ُفنــون و کاخ گلســتان برقــرار شــد کــه مخابــرهای
نخســتین ارتبــاط تلگرافــی در ایــران در  1271ش .میــان ُ
آزمایشــی بــود.
(محبوبی اردکانی)194:1376 ،

ایــن آزمایــش را میــرزا مِل ُکــم خــان انجــام داد .بــا ایــن حــال ،تلگــراف از  1272ش .و در پــی انتشــار اخبــار و
ّ
ّفاقیــه در ایــران شــناخته شــد و اخبــار گســترش تلگــراف در جهــان و
اطالعــات مربــوط بــه آن در روزنامــۀ وقایــع ات ّ
کاربردهــای گوناگــون و تســهیلکنندۀ آن بارهــا گــزارش گردیــد.
در تمامــی ایــن گزارشهــا بــرای ســیم و دســتگاه تلگــراف از تعابیــری چــون چــرخ المــاس ،چــرخ آتــش ،ســیم
ـیم صاعقــه اســتفاده شــدهاســت .شــکل فرنگــی ایــن واژه ظاهــرا ً از 1273
آهــن ،راه ســیم آهــن ،چــرخ صاعقــه و سـ ِ
ش .بــه صــورت «تلغــراف» بــه زبــان فارســی راه یافــت .یــک ســال بعــد ،کریشــش اتریشــی (مع ّل ِــم ّ
کل توپخانــه در
الســلطنه (رئیــس ّ
دارال ُفنــون) ،از عمــارت ســلطنتی کاخ
دارال ُفنــون) بــا نظــارت و اهتمــام علیقلــی میــرزا اعتضا ُد ّ
کل ُ
ُ
ّ
قیتآمیــز آن منجــر بــه گســترش خطهــای تلگــراف
ف
مو
ـرای
ـ
اج
ـه
ـ
ک
ـید
ـ
کش
ـراف
ـ
تلگ
ـیم
ـ
س
زار
ه
ـ
الل
ـاغ
ـ
ب
ـه
ـ
ب
ـتان
ـ
گلس
ّ
ـلطانیه و زنجــان در  1275ش .شــد.
تــا سـ ّ
همزمــان نخســتین کارهــای اجرایــی بــرای قانونمنــد کــردن امــور تلگرافــی صــورت گرفــت و کتابچــۀ تکالیــف
و دســتورالعمل بــرای تلگــراف تدویــن و منتشــر شــد .بــرای تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز ،بــه کوشــایی
ـدهای از جوانــان ایرانــی بــه پاریــس(( اعــزام شــدند .هــم چنیــن نخســتین گــروه از کارمنــدان
الســلطنه ،عـ ّ
اعتضا ُد ّ
ایرانــی تلگرافخانــه بــه اســتخدام و گروهــی از آنــان بــرای آشــنایی عملــی بــا تلگــراف بــه تفلیــس فرســتاده شــدند.
Dasher . 1
Parise. 2
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ـوزش علمــی و عملــی فنــون کشــاورزی در تهــران بــه مدیریّــت «داشــر»(( بلژیکــی اداره میشــد .شــرایط
بــرای آمـ ِ
اقــل ّ
ورود بــه ایــن مدرســه چنــدان دشــوار نبــود و منحصــر بــه آشــنایی بــا زبــان فارســی و ح ّ ِد ّ
اطــاع از یــک
زبــان خارجــی بــود .ایــن مدرســه بیــش از یــک دوره دانشآموختــه نداشــت .برنامــۀ مدرســه اینگونــه بــود کــه
دانشآمــوزان بــه کارهــای کشــاورزی و امــور اجرایــی نیــز میپرداختنــد.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

نخســتین و مهمتریــن جنبــۀ تشــکیالت اداری تلگــراف در ایــران ،دوگانگــی آن در قالــب خطــوط داخلــی (خطــوط
تلگــراف دولتــی ایــران) و خارجــی (انگلیــس و روســیه) بــود کــه بیــش از نیمقــرن بــا ســازمانهای مج ـ ّزا در کنــار
الیــت مــی کردنــد.
هــم ف ّع ّ
ســازماندهی تشــکیالت اداری تلگراف را میتوان به ســه دوره تقسیم کرد:
دورۀ ا ّو ل :از  1238تا  1288ش.
در ابتــدای ایــن دوره ،محدودیّــت خطــوط تلگــراف بــه گونــهای بــود کــه نظارتــی کلّــی را میطلبیــد ،بــی
الســلطنه ،وزیــر علــوم واگــذار شــد
آنکــه بــه ســازمانی مســتقل نیــاز باشــد .ایــن نظــارت بــه شــاهزاده ،اعتضا ُد ّ
الد ولــه) و محاســباتی (بــه ریاســت
کــه وی نیــز آن را در دو بخــش اداری (بــه ریاســت علیقلــی خــان
مخبر ّ
ُ
الد ولــه) ســاماندهی کــرد .در دوران مدیریّــت وی ،در  1247ش .دولــت ایــران بــه
میــرزا هاشــم خــان امین ّ
مقــر رات همگانــی ا تّحاد یّــۀ یــاد
اتّحادیّــۀ تلگرافــی پیوســت و از آن پــس در قراردادهــای کاری خویــش از
ّ
شــده پیــروی میکــرد.
الد یــن شــاه بــه
نقــش تلگــراف در حیــات اجتماعــی کشــور ایــران بســیار مهــم ارزیابــی شــده اســت.
ناصر ّ
ُ
اهمیــت تلگــراف در امــور جــاری حکومــت بــاور داشــت و از ایــن روی ،در  1253ش .ادارۀ تلگــراف در
ّ
ّ
مشــخصۀ ســلطنت» قــرار گرفــت و بــه صــورت ادارۀ مســتقل از وزارتِ علــوم جــدا شــد و
ردیــف «امــور
الد ولــه واگــذار شــد .وی دو ســال بعــد بــا لقــب «جنــاب» ا ّو لیــن مدیــر
خبر ّ
ریاســت آن بــه علیقلــی خــان ُم ُ
تلگــراف در وزارتخانــۀ تــازه پایهگــذاری شــدۀ تلگــراف گردیــد و تــا  1276ش .در ایــن ســمت باقــی مانــد.
دار ال ُفنــون ســاخت و ســازمان اداری تلگــراف را بــا ایجــاد
ُم
ّ
خبرالدولــه ،تلگرافخانــۀ بزرگــی در جــوار مدرســۀ ُ
ِحصائیــه ،محاســبات داخلــی ،محاســبات خارجــی و
واحدهایــی چــون اســتخدام ،ملزومــات ،سیمکِشــی ،ا
ّ
مخابــرات گســترش داد.

نخستین مرکز بی سیم ایران

از ویژگیهــای ســازمان اداری تلگــراف در ایــن دوران ،عناویــن و مناصــب نظامــی کارکنــان بــود کــه ظاهــر ا ً
متأثّــر از حضــور نظامیــان خارجــی در راهانــدازی خطــوط تلگــراف ایــران بــود .در میــان نخســتین گــروه
انگلیســی فرســتاده شــده بــه ایــران ،هجــده مهنــدس درجـهدار ارتــش وجــود داشــت ،از ایــن روی در ســازمان
اداری وزارت تلگــراف ،القابــی چــون ســرتیپ ،ســرهنگ و یــاور دیــده میشــد .ســرتیپ باالتریــن منصــب
اداری بــود کــه بــه رؤســای تلگرافخانههــای شــهرهای مهــم گفتــه میشــد .بــه رؤســای تلگرافخانههــای
شــهرهای کوچکتــر بــه ترتیــب ســرهنگ و یــاور میگفتنــد .بنــا بــه دســتور روشــن وخواســتۀ مســتقیم
الدیــن شــاه ،وظیفــۀ رؤســا پیــش از آنکــه اداری باشــد ،سیاســی و امنیتــی بــود.
ناصر ّ
ُ
دورۀ د ّوم :از  1288ش .تــا پایان فرمانروایی قاجار
دوران جدیــد تشــکیالت تلگرافــی ایــران از  1288ش .بــا وقــوع انقــاب مشــروطه و شــکلگیری نهادهــای
مدنــی چــون مجلــس شــورای ملّــی آغــاز شــد .ادغــام تشــکیالت پُســت و تلگــراف و توســعه و تحـ ّو ل خدمــات
مشــخصههای ایــن دوران بــه شــمار مــیرود ←( .وزارت پُســت و تلگــراف)
مخابراتــی از مهمتریــن
ّ
بــا پیوســتن ایــران بــه عنــوان ششــمین عضــو اتّحادیّــۀ رادیوتلگرافــی در  1291ش .و را هانــدازی تلگــراف
بیســیم در ایــن دوران ،خدمــات مخابراتــی گســترش چشــمگیری یافــت.
نخســتین بــار در  1294ش .آلمانیهــا بــرای برطــرف کــردن نیازمندیهــا و درخواســتهای نظامــی ایــران،
توجــه بــه نظامــی بــودن کاربــرد تلگــراف بیســیم،
تلگــراف بیســیم را در ایــران راهانــدازی کردنــد .بــا ّ
ـئولیت آن نیــز بــه وزارت جنــگ ســپرده شــد.
مسـ ّ
(میر ابوالقاســمی)116:1383 ،
دورۀ سـ ّو م :از  1305ش تا پایان پهلوی ا ّول
در  1305ش .آموزشــگاهی بــه نــام «آموزشــگاه تلگــراف بیســیم ایــران» بــرای آمــوزش سرپرســتان ایــن
دســتگاهها پایهگــذاری شــد کــه اســتادان آن روســی و ایرانــی بودنــد.
(اَســناد پُســت و تلگراف و تلفن در دورۀ رضا شــاه ،به کوشــش یزدانی :1378 ،بیست و سه)
در اواخــر همیــن ســال دســتگاههای بیســیم بــه وزارت پســت و تلگــراف واگــذار شــد و بــه جــای کاربــرد
نظامــی ،بــه برقــراری ارتبــاط عمومــی بــا کشــورهای خارجــی گمــارده شــد .پــس از چنــدی ،نخســتین مرکــز
بــی ســیم ایــران ،در عمــارت کاله فرنگــی کــه در  1312ش .ســاخته شــده بــود ،جــای گرفــت.
در  1313ش .آژانــس خبرگــزاری پــارس کــه نخســتین خبرگــزاری رســمی کشــور بــود ،پایهگــذاری شــد.
فرســتادن و دریافــت خبــر و ّ
اطالعــات در آن بــه کمــک تلگــراف انجــام میشــد.
(روزنامۀ ّ
اطالعات)1:1313 ،
پــس از جنــگ جهانــی د ّوم ،رونــد گســترش دســتگاههای مخابراتــی در ایــران ،شــتابی بــاال گرفــت .برخــی از عوامــل
اثرگــذار در ایــن کار عبــارت بودنــد از :راهانــدازی دســتگاه تلهتایــپ (دســتگاه نویســندۀ تلگرافــی) ،پایهگــذاری
مراکــز فرســتنده و گیرنــده بــا تجهیــزات تــازۀ ارتباطــات تلفنــی و تلگرافــی ،اســتفاده از بافــه (کابل)هــای مر ّکــب
دربردارنــدۀ زوجهــای بســامد بــاال و زوجهــای صوتــی و ســرانجام بهرهبــرداری از ارتبــاط تلگرافــی تلکــس.
پیشــرفت دســتگاههای مخابراتــی در عیــن حــال ،پایهگــذاری و گســترش مراکــز آمــوزش ف ّنــی را ســبب شــد.
نخســتین مدرســۀ ف ّنــی تلگــراف در  1307ش .در زمــان وزارت قاســم صوراســرافیل بنیادگــذاری شــد .ایــن مدرســۀ
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ـروطیت در انحصــار وی و خانــواد هاش بــود و بــه همیــن مناســبت
امــور تلگــراف ایــران تــا اوایــل دوران مشـ
ّ
الســلطان بــه آنــان اعطــاء میشــد.
مخبر
و
ــلطنه
الس
مخبر
مخبرالملــک،
مخبرالدولــه،
القابــی چــون
ّ
ُ ّ
ُ ّ
ُ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

صنعتــی پــس از پایهگــذاری بــه چهــار دلیــل:
آموزش عالی
 )1دیرینگی در زمان پایهگذاری و پیشینگی در نظام
ِ
گسترش شایسته در دو موضوع آموزش نظری و کاربرد عملی
)2
ِ
ِ
پیشرفت روزآمد ابزارهای مهندسی و اثرگذاری آنها در بهبود ف ّناوری ارتباطهای اجتماعی مردم
)3
 )4پیوستگی پوینده و ارتباط پایدار در پهنۀ آموزش و ف ّناوری کشور
نقطۀ آغازین و سنگ بنای «نخستین دانشگاه صنعتی کشور» است.

 .6.2پُست در تاریخ معاصر ایران

پُســت بــه معنــای جدیــد آن در ایــران در  1229ش .در زمــان نخســتوزیری امیرکبیــر بــه وجــود آمــد .ایــن
ســازمان در آغــاز چاپارخانــه نامیــده میشــد و چاپارهــای دولتــی وظیفــه داشــتند فقــط در روزهــای ا ّول و پانزدهــم
هــر مــاه ،نامههــا و امانتهــای پُســتی مــردم را دریافــت کــرده و بــه گیرنــده برســانند.
متخصصانــی را از اتریــش بــرای ادارۀ امــور
الدیــن شــاه در ســفر اروپــا ،از چگونگــی کار ِکــرد پُســت آگاه شــد و
ناصر ّ
ّ
ُ
پســت ایــران دعــوت کــرد .در  1253ش .ادارۀ پُســت بــه فــردی اتریشــی واگــذار شــد .او بــرای نامــه رســانها ،دورۀ
تهیــه کــرد و آییننامــۀ جدیــدی بــرای امــور پســتی نوشــت و
آموزشــی گذاشــت و بــرای آنهــا لبــاس یــک شــکل ّ
بــه زبــان فارســی منتشــر کــرد .ســازمان رســمی پُســت بــه معنــای امروزیــن آن ،از  1254ش .آغــاز بــه کار کــرد.
(مصاحب)544 :1387 ،
یــک ســال بعــد 1255 ،ش .دولــت ایــران در اتّحادیّــۀ جهانــی پُســت پذیرفتــه شــد .در  1258ش .ادارۀ پُســت ایــران
بــه وزارت پُســت تغییــر نــام یافــت ←( .وزارت پُســت و تلگــراف)
تشــکیل وزارت پُســت و تلگــراف ،در ا ّولیــن دورۀ قانونگــذاری مجلــس شــورای ملّــی در  1285ش .بــه تصویــب
ّ
نامنظــم وزارتخانههــای تجــارت و فوایــد عا ّمــه نیــز بــه وزارت پُســت و
رســید .بعدهــا بــه تنــاوب و در دورههــای
تلگــراف پیوســته و پــس از چنــدی از آن گسســته شــدهاند.

 .7.2وزارت معارف ،اوقاف و صنایع مستظرفه
نخســتین اقــدام در جهــت ادارۀ همآهنــگ امــور آموزشــی کشــور ،پایهگــذاری «وزارت معــارف و اوقــاف و صنایــع
مســتظرفه» بــود کــه بــا تصویــب قانــون اداری وزارت یادشــده در روز  19شــهریور  1288ش .یعنــی یــازده ســال پــس
از پایهگــذاری نخســتین ّ ِ
متمــم قانــون اساســی ایجــاد شــد.
مؤسســۀ آمـ ِ
ـوزش عالــی و ســه ســال پــس از تصویــب ّ
ُ
بــه موجــب قانــون ،ســاختار وزارت از چهــار دایــرۀ وزارت ،تحقیقــات ،تفتیــش (بازرســی) و محاســبات؛ یــک اداره کل؛
ســه ادارۀ تعلیــم عمومــی ،معــارف و اوقــاف؛ و شــورای عالــی معــارف تشــکیل شــده بــود.

 .8.2شورای عالی معارف
دو ســال پــس از تصویــب قانــون اساســی معــارف ،در  20اســفند  1300ش .قانــون شــورای عالــی معــارف بــه تصویــب
رســید .بــه موجــب قانــون یــاد شــده کــه نقطــۀ عطفــی در تاریــخ تشــکیل وزارت معــارف بــه شــمار میرفــت،
تشــکیل شــورای عالــی معــارف بــا هــدف گســترش معــارف ،علــوم و فنــون و برطــرف شــدن کاســتیهای تحصیــات
علمــی و ف ّنــی توجیــه میشــد.

ـدارس عالــی گوناگــون از دســتگاههای اجرایــی جــدا شــدند و زیــر نظــر وزارت معــارف
در نتیجــه آهســته آهســته مـ
ِ
ســاماندهی شــدند.
از ایــن پــس ،همــۀ کارهــای مربــوط بــه دســتور تحصیــات ،اساســنامهها ،نظامنامههــا و دیگــر کارهــای مربــوط
بــه ّ ِ
ـوزش عالــی در شــورای عالــی معــارف بررســی میگردیــد و تصمیمهــای شــورا در مــواردی کــه
مؤسســات آمـ ِ
الیــت داشــت.
پرداختــن بــه آنهــا از وظایفــش بــود ،الزم االجــرا تعریــف میشــد .ایــن شــورا از  1301تــا  1344ش .ف ّع ّ

تخصصیفنّی
.9.2دبیرستانهای ّ

.1.9.2هنرستانصنعتیدولتی(مدرسۀایرانوآلمان)
دارال ُفنــون بــه شــمار مـیرود ،همچنیــن نخســتین مدرســۀ
ایــن هنرســتان ،ا ّولیــن مدرســۀ صنعتــی و ف ّنــی پــس از ُ
آلمانــی در ایــران اســت .نخســتین گفتگوهــا در مــورد ســاختن مدرسـهای آلمانــی در ایــران بــه ســالهای پیــش از
مشــروطه بــاز میگــردد ،ســرانجام ایــن قــرارداد فرهنگــی و آموزشــی بیــن ایــران و آلمــان در  1286ش( .یــک ســال
پــس از انقــاب مشــروطه) بــه امضــاء رســید.
ـرر شــد کــه مدرســۀ ایــران و آلمــان بــا بودجــۀ هشــت هــزار تومــان ،کــه پنــج هــزار
بــر طبــق ایــن قــرارداد ،مقـ ّ
تومــان آن را دولــت ایــران بپــردازد و ســه هــزار تومــان دیگــر را دولــت آلمــان پذیــرا گــردد ،پایهگــذاری شــود.
یحیــی دولــت آبــادی در کتــاب «حیــات یحیــی» در ایــن بــاره مینویســد:
ـروطیت ،یــک معلّ ِــم آلمانــی پطــرس نــام از برلــن بــرای تأســیس مدرســه بــه تهــران مــی آیــد .دولــت
«در اوایــل مشـ ّ
ایــران زمینــی در پشــت میــدان مشــق بــه او میدهــد و شــروع میکنــد بــه بنــای مدرســه ،ضمنـاً مــدارس موجــود
در تهــران را هــم مالحظــه مــی نمایــد».
(دولت آبادی)209:1362 ،
ســر انجــام ایــن مدرســه ،زیــر نظــر یــک معمــار آلمانــی بــه نــام اُتــو شــولتز و یــک معمــار ایرانــی بــه نــام میــرزا
عبــداهلل ســاخته شــد و هنرســتان صنعتــی دولتــی،کار خــود را بــا هشــت مع ّل ِــم آلمانــی و هشــت معلــم ایرانــی آغــاز
متوســطه بــود و دروس آن دربردارنــدۀ حســاب ،هندســه ،عربــی ،ادبیــات،
کــرد .ایــن مدرســه دارای دو دورۀ ابتدایــی و
ّ
شــرعیات ،تاریــخ ،جغرافــی ،فیزیــک ،شــیمی ،جبــر و مقابلــه و ســه زبــان آلمانــی ،انگلیســی و فرانســه بــود.
نــام ایــن مدرســه در آغــاز پایهگــذاری «دویتــش شــول» (مدرســۀ آلمانــی) بــود کــه بــا یکــی دو بــار تغییــر ،ســرانجام
«دویتــش پرزیــش هوخــر تهــران اشــتات» (مدرســۀ عالــی ایــران و آلمــان) نــام گرفــت.
(کامران)186:1363 ،
بــا وجــود آنکــه مدرســۀ عالــی ایــران و آلمــان ،فاقــد دروس عملــی و ف ّنــی بــود ،ا ّمــا از آنجــا کــه هــدف آن پــرورش
دانشآمــوزان ایرانــی بــرای تحصیــل در آموزشــگاههای حرفــه ای و مــدارس عالــی ف ّنــی آلمــان بــود و از ســوی دیگــر،
پــس از جنــگ جهانــی ا ّول بــه صــورت هنرســتان صنعتــی گشــایش شــد؛ از آن بــه عنــوان نخســتین هنرســتان صنعتــی
یــاد میشــود .ایــن مدرســه ،همـ ه ســاله دویســت و پنجــاه دانشآمــوز میپذیرفــت کــه نخســتین گــروه آنــان در 1293
ش .دانشآموختــه شــدند .در نظــر بــود کــه شــعبههای دیگــر ایــن هنرســتان در شــهرهای بــزرگ ایــران نیــز گســترش
یابــد کــه پیدایــی جنــگ جهانــی ا ّول و قطــع شــدن حقــوق مدرســه ،موجــب تعطیــل شــدن آن در  1295ش .شــد.

نوشـــتار د ّوم :آمـــوزش فنّـــی و مهندســـی در دورۀ قاجـــار

تشــکیل شــورای عالــی معــارف بــه ناهماهنگــی در دســتور تحصیــات و ادارۀ مکتبخانههــا و مدرســهها ،بــه
ـوزش عالــی را بــه ســوی
ویــژه مـ
ـدارس عالــی پایــان داد و عــدم تمرکــز در سیاسـتگذاری و اجــرای برنامههــای آمـ ِ
ِ
تمرکــزی کــه علَّــت وجــودی پایهگــذاری وزارت معــارف بــه شــمار میرفــت ،هدایــت کــرد.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

پــس از جنــگ جهانــی ا ّول ،در  1300ش .گفتگوهایــی بیــن دولــت ایــران و آلمــان بــرای بازگشــایی دوبــارۀ مدرســۀ
عالــی ایــران و آلمــان صــورت گرفــت .در پــی ایــن گفتگوهــا دو کشــور موافقــت کردنــد کــه بــه جــای مدرســۀ عالــی
ایــران و آلمــان ،در ایــران هنرســتان صنعتــی پایهگــذاری شــود .از ایــن روی در  1303ش .نخســتین هنرســتان
ـل پیشــین مدرســۀ عالــی ایــران و
صنعتــی کشــور بــا هــدف و برنامــۀ نویــن و بــا ریاســت دکتــر اشــترونک(( در محـ ّ ِ
آلمــان بازگشــایی شــد .میــر احمــدی در کتــاب «پژوهشــی در تاریــخ معاصــر ایــران» در مــورد علَّــت بنیادگــذاری
هنرســتان ایــران و آلمــان بــه جــای مدرســۀ عالــی ایــران و آلمــان مــی نویســد« :دولــت ایــران در پایهگــذاری یــک
هنرســتان صنعتــی اصــرار میورزیــد و دولــت آلمــان عالقهمنــد بــه دایــر کــردن یــک مدرســۀ عالــی بــود .اصــرار
متوجــه ایــن امــر بودنــد کــه بــا بنیانگــذاری
ـاص سیاســی و اقتصــادی داشــت .ایرانیــان
هــر دو دولــت زمینــۀ خـ ّ ِ
ّ
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چنیــن مدارســی تــا حـ ّ
ّ
در پیشــبرد جامعــه بــه عهــده داشــته باشــند و میــزان وابســتگی کشــور را کاهــش دهنــد .از جانــب دیگــر دولــت
متوجــه نفــوذ هرچــه بیشــتر جهــات سیاســی ،تبلیغاتــی و فرهنگــی ایــن مراکــز بــود».
آلمــان،
ّ
(میراحمدی)92:1368 ،
برنامــۀ تحصیلــی در ایــن هنرســتان کــه بــه «هنرســتان صنعتــی دولتــی» نامــدار شــد ،دربردارنــدۀ دو بخــش
بــود .بخــش نخســت دورۀ ششســالۀ آمــوزش ف ّنــی بــود کــه ماشــین آالت و اســباب مــورد نیــاز ایــن بخــش در
همــان زمــان از دولــت آلمــان خریــداری و در هنرســتان نصــب و راه انــدازی شــد ،ا ّمــا در بخــش د ّوم کــه از یــک دورۀ
شــش ســالۀ دبیرســتانی در حـ ّ ِد برنامــۀ یــک دبیرســتان آلمانــی تشــکیل شــده بــود ،افــزون بــر برنامههــای نظــری،
هفتـهای شــش ســاعت نیــز تعلیمــات ف ّنــی داده میشــد تــا دانــش آمــوزان آن بخــش بتواننــد تحصیــات تکمیلــی
خویــش را در دانشــکدههای ف ّنــی آلمــان ادامــه دهنــد.
ایــن هنرســتان صنعتــی دولتــی ،از آغــاز دارای رشــتههای درودگــری و فلــزکاری بــود و در صــورت تمایــل ،هنرجویان
و دانشآمــوزان میتوانســتند کالسهــای جداگانــهای را در زمینــۀ داروســازی و دیگــر رشــتههای ف ّنــی بگذراننــد.
هنرجویــان ایــن هنرســتان ،از میــان داوطلبانــی کــه تصدیــق ششــم ابتدایــی را داشــتند ،پذیرفتــه میشــدند .تــا
توســطِ بنــگاه راه آهــن
 1319ش .همــه ســاله شــماری از دانشآموختــگان رشــتههای درودگــری و فلــزکاریّ ،
دولتــی ایــران ،بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه آلمــان فرســتاده میشــدند.
بــا شــروع جنــگ جهانــی د ّوم ،کار آموزشــی هنرســتان دوبــاره بــاز ایســتاد .ایــن هنرســتان را معلّمــان ایرانــی و
آلمانــی اداره میکردنــد .در  1320ش .بــا خــروج صنعتگــران و اســتادان آلمانــی ،ایــن هنرســتان تــا  1337ش .زیــر
ـرر شــد کــه همــه ســاله یــک نفــر از دانشآموختــگان هــر
نظــر
ّ
متخصصیــن ایرانــی اداره شــد .از اواخــر  1338ش .مقـ ّ
بخــش هنرســتان بــرای ادامــۀ تحصیــل در ســطح کاردان بــه آلمــان فرســتاده شــوند .بــه ایــن ترتیــب بــا فرســتادن
چهــار دوره دانشآموختــگان ایــن هنرســتان تــا حــدودی آموزشــگران ف ّنــی و صنعتــی آن تأمیــن شــد.
دورۀ آموزشــی در هنرســتان شــش ســاله بــود ،ا ّمــا از  1337ش .کــه بــر طبــق اساســنامۀ مص ـ َّوب شــورای عالــی
متوســطه در
فرهنــگ ،دورۀ تحصیلــی هنرســتانها سهســاله شــد؛ هنرجویــان بــا داشــتن گواهینامــۀ ســه ســال ا ّول
ّ
هنرســتان صنعتــی پذیرفتــه میشــدند.

 .2.9.2مدرسۀ عالی فالحت و صنایع روستایی /دبیرستان فنّی فالحت
ـال مدرســۀ فالحــت مظ ّفــری ،در  1301ش .گشــایش یافــت .دورۀ تحصیــل
دبیرســتان ف ّنــی فالحــت ،پــس از انحـ ِ
در ایــن مدرســۀ عالــی دو ســال در تهــران و یــک ســال در کــرج بــود .مدرســۀ عالــی فالحــت و صنایــع روســتایی،
ســه دوره دانشآموختــه داشــت .در  1307ش .بــه کــرج منتقــل شــد و در  1309ش .گســترش بیشــتری یافــت.
برابــر آمــار وزارت معــارف در ســال هــای  1302و  1303ش .ایــن مدرســه دارای  29هنرجــو و  14اســتاد بــوده اســت.
(( Dr.Strunk .

(قاسمی پویا)502:1377 ،
اساســنامه و دســتور تمهیــدات «دبیرســتان ف ّنــی فالحــت» در  1313ش .در دویســت و نــود و ســومین جلســۀ
شــورای عالــی معــارف بــه تصویــب رســید .در ایــن مص َّوبــه هــدف از ایجــاد دبیرســتان ف ّنــی فالحــت ،ایــن دو مــورد
گفتــه شــده اســت:
تهیۀ مباشر برای اداره کردن دهات
تهیۀ عضو ف ّنی برای انجام خدمات فالحتی و ّ
• ّ
•تربیت آموزگار حرفهای برای تدریس در روستاها
تعطیــات تابســتانی ایــن دبیرســتان از اول تیــر آغــاز و تــا  14مهــر ادامــه داشــته اســت؛ ا ّمــا از آنجــا کــه شــاگردان
بایســتی بــرای اجــرای کارهــای کشــاورزی در مدرســه حاضــر باشــند ،هــر هنرجــو تنهــا نیمــی از تعطیــات را
طــی ســال تحصیلــی نیــز دانشآمــوزان بــه صــورت شــبانهروزی بودهانــد .صبحهــا
اســتفاده میکــرده اســت .در
ِّ
عملیــات کشــاورزی و صحرایــی در مــزارع نمونــه میپرداختهانــد.
برنامــۀ
بــه
بعدازظهرهــا
بــه دروس نظــری و
ّ
امتحانــات دبیرســتان فالحــت بــه ســه صــورت َکتبــی ،شــفاهی و عملــی صــورت میگرفتــه اســت .دبیرســتان ف ّنــی
فالحــت در  1334ش .بــه دانشــگاه تهــران واگــذار شــد.
(سالنامۀ ّ ِ
مؤسسات علمی و فالحتی کرج)6:1315 ،

.3.9.2هنرستانصنعتیفارس
پــس از هنرســتان صنعتــی دولتــی کــه ا ّولیــن مدرســۀ صنعتــی پــس از دا ُرال ُفنــون بــه شــمار مــیرود ،ایــن
هنرســتان د ّومیــن هنرســتان صنعتــی کشــور اســت کــه بــه کوشــایی سـ ّیدابراهیمضیا ُءالواعظیــن ،در  1302ش.
در شــهر شــیراز پایهگــذاری شــد .وی بــه منظــور همــراه ســاختن علــم و عمــل ،ســواد و صنعــت ،درس و کار در
آموزشــگاههای صنعتــی در صــدد ایجــاد ایــن هنرســتان برآمــد.
(قاسمی پویا)509:1377 ،
محمدرحیــم خــان زنــد پســر کریــم خــان زنــد در نظــر گرفتــه شــد و از
محـ ّ ِ
ـل ایــن هنرســتان در فضــای مقبــرة ّ
چنــد اتــاق بــرای بازگشــایی کالسهــا و کاروانســرای رو بــه روی آن بــرای کارگاههــا و نصــب ماشــینها اســتفاده
تهیــة ســاختمان جدیــد،
شــد؛ از آنجــا کــه ایــن محــل بــرای هنرســتان مناســب نبــود ،ضیا ُءالواعظیــن بــه منظــور ّ
مالیــه (دارایــی) آن دوره مبلــغ  120هــزار ریــال دریافــت نمــود و بــه
بــا جلــب نظــر اولیــای وزارتهــای معــارف و ّ
امــر ســاختن کالسهــا و کارگاههــا اختصــاص داد .نقشــۀ ســاختمان مدرســه و کارگاههــای آن نیــز توســط دکتــر
تهیــه شــد .هنرســتان صنعتــی فــارس در  22شــهریور  1306ش.
اشــتروونک رئیــس مدرســۀ صنعتــی دولتــی تهــران ّ
پــس از آمــاده شــدن ســاختمانهای مــورد نیــاز ،بازگشــایی شــد.
نظامنامــۀ اساســی مدرســۀ صنعتــی فــارس در دویســت و د ّومیــن جلســۀ شــورای عالــی معــارف مطــرح و قســمت
دروس ف ّنــی ،تقســیم ســاعات و نظامنامــۀ اساســی آن تصویــب شــد .راجــع بــه مــوا ّ ِد دروس عملــی ایــن مدرســه
تصویــب گردیــد کــه ادارۀ معــارف فــارس ،دروس یادشــده را در چهارســال تقســیم نمایــد و در کنــار آن درس
دفتــرداری در مدرســۀ صنعتــی فــارس تدریــس شــود.
نظامنامــه دربردارنــدۀ ســه قســمت علمــی ،عملــی و شــرایط پذیــرش ّ ِ
متوســطه
محصــل بــود .قســمت علمــی دورۀ ا ّول
ّ
را شــامل میشــد و طبــق مــا ّدۀ د ّوم نظامنامــه همــه روزه از صبــح تــا ظهــر دایــر بــود .در ایــن قســمت ،همــه روزه
ݘ
نجــاری و
چهــار زنــگ ســه ربــع ســاعتی تدریــس میشــد .قســمت عملــی مدرســه دربردارنــدۀ ســه شــعبه آهنگــریّ ،

نوشـــتار د ّوم :آمـــوزش فنّـــی و مهندســـی در دورۀ قاجـــار

در  1305ش 22 .نفــر دانشآموختــه و در  1306ش 102 .نفــر هنرجــو داشــته اســت.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

رنگــرزی بــود .ایــن قســمت از صبــح تــا عصــر دایــر بــود .در مــورد ایــن قســمت از مدرســه در مــا ّدۀ ششــم نظامنامــه
آمــده اســت:
«هریــک از ایــن شُ ــ َعب از صبــح تــا عصــر مثــل یــک کارخانــه کار میکننــد و عــاوه بــر تعلیــم از ّ ِ
مؤسســات و
اشــخاص قبــول کار نمــوده و اُجــرت میگیرنــد ا ّمــا ایــن قبــول کار و اجــرت بــر حســب دســتور رئیــس مدرســه
انجــام میگیــرد».
احصائیۀ معارف  1309و  1310ش)22:1310.
(سالنامه و
ّ
قســمت سـ ّوم نظامنامــه در مــورد تقســیمبندی محص ّل ِیــن رشــتههای گوناگــون تحصیلــی مدرســه و شــرایط پذیــرش
ِّ
محصلیــن بــه ســه دســته تقســیم میشــدند کــه عبــارت بودنــد از:
آنــان اســت .بــر ایــن پایــه
• ِّ
محصلین شُ َعب علمی و عملی
• ِّ
محصلین عملی و تئوری
• ِّ
محصلین عملی کارخانجات
ِّ
محصلیــن نــوع ا ّول ،دارای تصدیــق ابتدایــی بودنــد و میبایســت از صبــح تــا ظهــر در مدرســه بــه تحصیــل و عصرهــا
در کارخانــه مشــغول میشــدند .دورۀ تحصیــل آنهــا چهــار ســال گفتــه شــده بــود .پــس از گذرانــدن امتحــان نهایــی
معــارف بایــد امتحــان صنعتــی مدرســۀ مجلــس را میگذراندنــد ،در صورتــی کــه از عهــدۀ امتحــان بــر میآمدنــد از
طــرف ادارۀ معــارف فــارس و وزارت معــارف تصدیــق صنعتــی بــه آنــان ارائــه میشــد.
ِّ
ِّ
محصلیــن
محصلیــن نــوع د ّوم ماننــد گــروه بــاال بــا ارائــۀ تصدیــق ابتدایــی بــود .ایــن دســته از
شــرایط پذیــرش
میبایســت از صبــح تــا عصــر در کالسهــای علمــی و عملــی مدرســه شــرکت میکردنــد .پــس از چهــار ســال و
گذرانــدن امتحــان معــارف بــه آنــان تصدیــق ف ّنــی داده میشــد.
ِّ
محصلیــن نــوع سـ ّوم عبــارت بودنــد از کارگــران کارخانــه و اشــخاصی کــه بــرای پذیرفتــن آنــان شــرط ســواد را قــرار
داده بودنــد و فقــط بــرای فراگرفتــن امــور عملــی صنعــت وارد مدرســه میشــدند .بــه ایــن افــراد پــس از مـ ّ ِدت ســه
ســال تصدیــق حضــوری مبنــی بــر خدمــت و کار آنهــا در کارخانــه و شــعبۀ مربوطــه داده میشــد.
بــرای تأمیــن کادر آموزشــی هنرســتان نیــز از دکتــر اشــتروونک کــه در ایــن زمــان در آلمــان بــه ســر میبــرد
نجــاری و آهنگــری را بــا حقــوق مع َّیــن اســتخدام نمــوده ،بــه همــراه ماشــین آالت و
خواســته شــد کــه دو نفــر مع ّل ِــم ّ
لــوازم خریــداری شــده از آلمــان بــه ایــران روانــه ســازد .بــرای تعلیــم در رشــتۀ 0رنگــرزی نیــز از وجــود «ابوتــراب
خــان شــیبانی» کــه از اســتادان ّ ِ
مؤسســۀ رنگــرزی دولتــی بــود ،اســتفاده شــد .بــر طبــق اساســنامۀ مدرســۀ
صنعتــی فــارس ،ایــن مدرســه در آغــاز دارای دو شــعبۀ ف ّنــی و حرف ـهای بــود کــه بــه دو قســمت آزاد و غی ـرآزاد
نجــاری بــود کــه بــه صــورت
تقســیم میشــد .قســمت غیــر آزاد منحصــر بــه رشــتههای رنگــرزی ،آهنگــری و ّ
عملــی و علمــی تدریــس میشــد ،ا ّمــا در قســمت آزاد کــه شــامل رشــتههای ک ّفاشــی ،خاتمســازی ،قلمزنــی،
قالیبافــی و  ...بــود ،شــاگردان مــدارس شــیراز و دیگــر داوطلبــان پذیرفتــه میشــدند کــه آنهــا روزانــه یــک تــا پنــج
ســاعت بــه تعلیــم در کارخانههــای مدرســه میپرداختنــد.
نجــاری و آهنگــری و هــم چنیــن ماشــین آالت و ابــزار موردنیــاز
چنــدی پــس از افتتــاح مدرســه بــا آمــدن معلّ ِمــان ّ
از آلمــان ،ایــن قســمت نیــز بــه کار افتــاد .برنامــۀ مدرســۀ صنعتــی فــارس ،مطابــق برنامــۀ مدرســۀ صنعتــی دولتــی
تهــران بــود کــه قبـ ً
ا بــه تصویــب شــورای عالــی معــارف رســیده بــود.
وضعیــت
از  1311ش .هنرســتان از وزارت فرهنــگ جــدا و ضمیمــۀ وزارت پیشــه و هنــر گردیــد .تــا  1318ش.
ّ
هنرجویــان ایــن هنرســتان از نظــر مــدرک تحصیلــی و اینکــه پــس از چنــد ســال دانشآموختــه میشــوند ،نامشـ ّ
ـخص

در  1328ش .هنرســتان صنعتــی فــارس دوبــاره از وزارت بازرگانــی و پیشــه و هنــر جــدا شــد و بــه وزارت فرهنــگ
واگــذار گردیــد .بعدهــا بــا افــزوده شــدن دبیرســتان حرفـهای بــه ایــن هنرســتان بــه مرکــز آموزشــی ف ّنــی و حرفـهای
تبدیــل شــد.

 .10.2وزارتخانههای ُمجری امور صنعتی و مهندسی در ایران
 .1.10.2پُست و تلگراف
در  1288ش .دو وزارتخانــۀ پُســت و تلگــراف بــه یــک وزارتخانــه تبدیــل شــدند .در همیــن ســال نخســتین
خدمــت پُســت هوایــی میــان بوشــهر و لنــدن بــه کار افتــاد.
در  1306ش .کــه قاســم صوراســرافیل وزیــر پُســت و تلگــراف شــد ،ایــن وزارتخانــه ســر و ســامان گرفــت و در راه
بهبــود و پیشــرفت قــدم گذاشــت .در ایــن دوره وزارتخانــه بــه جدیدتریــن و تازهتریــن وســیلههای ممکــن مج ّهــز
شــد و ســاختمان بزرگــی مخصــوص پُســت تهــران در خیابــان ســپه ســاخته شــد.
(کمیسیون ملّی یونسکوی ایران)1499:1342 ،
در  1308ش .بــا تغییــر نــام« ،وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن» بــه وجــود آمــد ،زیــرا گســترش صنعــت پُســت و
تلگــراف و در کنــار آن تلفــن ،در دورۀ رضاشــاه زمینــه را بــرای ایجــاد ســاختاری رســمی در وزارتپُســت و تلگــراف
فراهــم کــرد .در ایــن زمــان وزارتخانــه از نظــر ســازمان اداری بــه دو قســمت مرکــزی و مراکــز ایــاالت و والیــات
تقســیم شــد .تشــکیالت مرکــزی شــامل دوازده اداره بــود:
 )1ادارۀ دفتــر وزارتــی )2 ،ادارۀ مرکــزی پُســت )3 ،ادارۀ مرکــزی تلگــراف )4 ،ادارۀ بیســیم پهلــوی )5 ،ادارۀ
کارگزینــی )6 ،ادارۀ حســابداری )7 ،ادارۀ بازرســی  )8 ،اداره ّ
کل کارپــردازی و ثبــت احــوال )9 ،ادارۀ آمــار )10 ،ادارۀ
امــور تلفــن )11 ،ادارۀ ّ
مکِشــی و تعمیــرات
اطالعــات و  )12ادارۀ سی 
(وزارت پُست و تلگراف و تلفن)1:1315 ،

 .2.10.2فواید عا ّمه
نخســتین تــاش بــرای ســاماندهی ســازمان اجرایــی امــور صنعتــی و مهندســی در  1251ش .بــه کوشــایی
میرزاحســینخان سپهســاالر صــورت گرفــت .در ایــن زمــان او  ،وزارت فوایــد عا ّمــه را تشــکیل داد و
گر وســی گــذارد.
ّ
مســئولیت آن را بــر عهــدۀ حســنعلی خــان امیــر ن ِظــام ّ
الســلطنه ،به کوشــش ایرج افشار)142:1380،
(اعتما ُد ّ
Cromer .4

نوشـــتار د ّوم :آمـــوزش فنّـــی و مهندســـی در دورۀ قاجـــار

بــود؛ ا ّمــا در ایــن ســال دورۀ تحصیــل هنرســتان شــش ســال و ارزش گواهینامــۀ دانشآموختــگان آن معــادل دورۀ
((
طراحــی شــده بــود،
کامــل
متوســطه تعییــن شــد .بنــای ســاختمان جدیــد هنرســتان کــه ّ
ّ
توســط کرومــر آلمانــی ّ
در  1320ش .آغــاز شــد .ا ّمــا بــه دلیــل وقــوع جنــگ جهانــی د ّوم ،تکمیــل ســاختمان مدرســه شــش ســال بــه طــول
متخصصــان آلمانــی از ســال د ّوم تأســیس هنرســتان صنعتــی فــارس تــا  1320ش .بــه تعلیــم هنرجویــان
انجامیــد.
ّ
ایــن هنرســتان اشــتغال داشــتند و ح ّتــی ریاســت مدرســه نیــز بــه عهــدۀ آنــان واگــذار شــده بــود .پــس از وقایــع
شــهریور  1320ش .بــا خــروج افــراد آلمانــی از کشــور ،امــور هنرســتان بــه عهــدۀ مع ّل ِمــان ایرانــی ســپرده شــد.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

در  1256ش .وزارت فوایـــد عا ّمـــه بـــا وزارت تجـــارت ادغـــام شـــد و «وزارت فوایـــد عا ّمـــه و تجـــارت»
ایج ــاد ش ــد .در آن زم ــان ،ادارۀ مع ــادن ب ــه ای ــن وزارت خان ــه وابس ــته ش ــد .ای ــن وزار تخان ــه در اواخ ــر
دورۀ قاجـــاری گســـترش چشـــمگیری یافـــت .وظایـــف ایـــن وزار تخانـــه در دورۀ احمدشـــاهی عبـــارت
بـــود از:
•ادارۀ کارخانجات
•رســیدگی به امــور صنعتی و فالحتی
•ادارۀ امور معادن
(مستوفی)372:1377 ،
وزارت فوایـــد عا ّمـــه گاهـــی نمایندگانـــی را بـــه والیـــات کشـــور میفرســـتاد تـــا هـــر دو مـــاه یـــک بـــار
تهیـــه نماینـــد .برابـــر قانـــون
در مـــورد اوضـــاع تجارتـــی ،فالحتـــی ،صنعتـــی ،را ههـــا و معـــادن گـــزارش ّ
مصـــ َّو ب  1301ش .مجلـــس شـــورای ملّـــی ،ایـــن وزار تخانـــه بـــرای ا ّو لیـــن بـــار اســـتقالل یافـــت و
بودجـــۀ آن در ایـــن ســـال بالـــغ بـــر  566/400ریـــال تعییـــن گردیـــد.
(رشید یجزنی)2:1380 ،
تخصصـــی رنگـــرزی زیـــر مجموعـــۀ ایـــن وزار تخانـــه
در ایـــن زمـــان ،ادارۀ تجـــارت ،فالحـــت و مدرســـۀ ّ
قـــرار گرفـــت .وزارت فوایـــد عا ّمـــه تـــا  1308ش .بـــه عنـــوان یکـــی از ســـازما نهای اجرایـــی دولـــت
مقـــر رات مصـــ َّو ب را بـــه موقـــع اجـــرا
پهلـــوی عمـــل کـــرده ،بـــه طـــوری کـــه بســـیاری از قوانیـــن و
ّ
ُ
ـــر ق و شـــوارع و بنیادگـــذاری وزارت
گـــذارد .ســـرانجام در ایـــن ســـال ،قانـــون پایهگـــذاری وزارت ط ُ
اقتصـــاد ملّـــی بـــه جـــای وزارت فوایـــد عا ّمـــه از مجلـــس گذشـــت و بدیـــن ترتیـــب وزارت فوایـــد عا ّمـــه
از بیـــن رفـــت.
(گاهنامه)91:1355 ،

ُ .3.10.2ط ُرق و َشوارع

قدیمیتریـــن مرکـــز اختصاصـــی برنامهریـــزی آموزشـــی و صنعتـــی ایـــران را بایـــد ادارۀ ّ
ـــر ق و
کل ُط ُ
شـــوارع دانســـت .ایـــن اداره در  11فروردیـــن  1301ش .بـــه فرمـــان رضاخـــان در وزارت فوایـــد عا ّمـــه
تشـــکیل شـــد.
در  25اســـفند  1308ش .ایـــن اداره کل ،بـــه موجـــب قانونـــی کـــه از مجلـــس شـــورای ملّـــی گذشـــت،
ـــر ق و شـــوارع درآمـــد .ایـــن وزار تخانـــه
بـــه صـــورت یـــک وزار تخانـــۀ مســـتقل بـــه نـــام وزارت ُط ُ
یکـــی از مهمتریـــن و گســـترد هترین دســـتگا ههای مهندســـی و صنعتـــی کشـــور بـــود کـــه افـــزون
بـــر سیاســـتگذاری ،در حـــوزۀ اجـــرا نیـــز بـــه ایفـــای نقـــش میپرداخـــت .ایـــن وزار تخانـــه ،بـــا
جهتگیـــری ویـــژ های بـــه امـــور مربـــوط بـــه را ههـــای کشـــور میپرداخـــت .ادارۀ ســـازمان و ســـاختارهای
گوناگ ــون ای ــن وزار تخان ــه ،زی ــر نظ ــر مدی ــر اجرایــیای ق ــرار داش ــت ک ــه او ب ــه ط ــور مس ــتقیم و زی ــر
نظـــر نخســـتوزیر انجـــام وظیفـــه میکـــرد.
(صادقی)45 :1387 ،

ـوزش عالــی ،مهــر 1355
و آموزشــی ،وزارت علــوم و آمـ ِ
ش.

آمــوزش عالــی و
مؤسســات
ِ
• .------دانشــگاهها و ِّ
رشــتههای تحصیلــی  1351ش .تهــران :دفتــر طرحهــا

آمــوزش عالــی ،خــرداد
و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
 1352ش.

• .------راهنمــای رشــتههای تحصیلــی ،شــرایط
اختصاصــی و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و
ـنجش
ـوزش عالــی .تهــران :ســازمان سـ
مؤسســات آمـ
ِ
ِ
ِّ

آمــوزش کشــور ،تیــر  1354ش.
ِ

• .------روزنامــۀ ّاطالعــات .س  .9ش  .2258تهــران:
 20اَمــرداد  1313ش.
• .------ســالنامه و احصای ّیــۀ معــارف  1310-1309ش.
بیجــا :وزارت معــارف و اوقــاف و صنایــع مســتظرفه،
 1310ش.
• .------ســالنامه و احصائ ّیــۀ معــارف ســالهای 1307
و  1308ش .بیجــا :وزارت معــارف و اوقــاف و صنایــع
مســتظرفه 1308 ،ش.
• .------ســالنامۀ پُســتی و تلگرافــی ســال  1315ش.

تهــران :وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن ،ادارۀ آمــار،
ش .21

مؤسســات علمــی و فالحتــی کــرج.
• .------ســالنامۀ ِّ
س  .1بیجــا :بینــا 1315 ،ش.
• .------ســـند شـــمارۀ  .16201مرکـــز اَســـناد
ر یا ســـتجمهو ر ی .
ـوزش عالــی در
مؤسســات آمـ ِ
• .------ســیرتح ّول تاریخــی ِّ
ایــران (اساســنامههای مراکــز آمــوزش عالــی) .تهــران:

ـوزش عالــی ،مهــر  1361ش.
وزارت فرهنــگ و آمـ ِ

• .------قوانیــن و اساســنامههای مصــ َّوب دانشــگاهها
ـوزش عالــی کشــور تــا ســال  1349ش.
مؤسســات آمـ ِ
و ِّ

آمــوزش
تهــران :دفتــر امــور شــوراها ،وزارت علــوم و
ِ
عالــی ،بیتــا.

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

• .------مجموعــه قوانیــن ســال  1310ش .بیجــا:
وزارت دادگســتری ،بیتــا.
محمدحســن خــان .صــدر
الســلطنه ،میــرزا ّ
•اعتما ُد ّ
محمــد مشــیری .تهــران :انتشــارات
ـح
ـ
تصحی
.
ـخ
التّواریـ
ّ

روزبهــان 1357 ،ش.

•بیهقــی ،علیاکبــر .بررســی آمــاری در مــورد اعضــای
مؤسســات
هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و ِّ
ـوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و
آمـ
ِ

برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،آبــان  1353ش.

عبــاس .بررســی تحـ ّوالت آمــوزش و پــرورش.
•خاقانــیّ ،
تهــران :دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی و ّ ِ
مؤسســۀ مطالعات
و تحقیقــات اجتماعــی 1352 ،ش.
•دولــت آبــادی ،یحیــی .حیــات یحیــی .ج  .2تهــران:
عطــار و فردوســی 1362 ،ش.
•رشــیدی جزنــی ،منیــر .تاریخچــۀ تحــ ّول و تغییــرات
ســاختارهای تشــکیالت وزارت صنایــع و معــادن از 1285
تــا  1380ش .تهــران :دفتــر تشــکیالت و بودجــۀ وزارت

صنایــع و معــادن 1380،ش.

•ســلیمی ،مصطفــی .مقالــۀ «هنرســتان رنگــرزی» در
مج ّلــۀ تعلیــم و تربیــت .ش  .9تهــران :خــرداد 1329

ش.

•صادقــی ،زهــرا .سیاســتهای صنعتــی دوران رضاشــاه
( 1304-1320ش).تهــران :انتشــارات خجســته 1387 ،ش.

صدیــق ،عیســی .تاریــخ مختصــر تعلیــم و تربیــت.
• ّ
تهــران :روشــنایی 1316 ،ش.
ـوزش عالــی ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
ـوزش عالــی (کتــاب ا ّول).
مؤسســات آمـ
ِ
دانشــگاهها و ِّ

تهــران :ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور1355 ،ش.

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ ِ
ـوزش عالــی کشــور (کتــاب
شناســایی رشــتههای آمـ
ِ
آمــوزش کشــور ،آذر
ـنجش
سـ
د ّوم) .تهــران :ســازمان
ِ
ِ

 1356ش.

•قاســمی پویا،اقبــال .مــدارس جدیــد در دورۀ قاجاریّــه:
بانیــان و پیشــروان .تهــران :مرکــز نشــر دانشــگاهی،

 1377ش.

نوشـــتار د ّوم :آمـــوزش فنّـــی و مهندســـی در دورۀ قاجـــار

.11.2کتابنامه

ـوزش عالــی ایــران از  1318تــا 1355
• .------آمــار آمـ ِ
ش .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی

• .------مج ّلــۀ ایرانشــهر ،ج  .2نشــریّۀ ش .22
کمیســیون ملّــی یونســکو در ایــران .تهــران :چاپخانــۀ
دانشــگاه تهــران 1342 ،ش.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

•قوســیزاد ،پرویــن .مقالــۀ «دا ُرال ُفنــون» در دانشــنامۀ
جهــان اســام .ج  .16تهــران ،بنیــاد ݑ
دایرهالمعــارف
اســامی 1390 ،ش .ص .721
•کامــران ،مرتضــی .دیدههــا و شــنیدهها ،خاطــرات
کحــالزاده .تهــران :نشــر
میــرزا ابوالقاســم خــان ّ
فرهنــگ اســامی 1363 ،ش.
•لطیفــی نیــا ،مهشــید .روابــط ایــران و یونســکو
(کمیســیون م ّلــی یونســکو در ایــران) ســال هــای -57
 1327ش .ج  .2تهــران :ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ

ملّــی ج.ا .ایــران 1385 ،ش.

تمدنــی
مؤسســات ّ
•محبوبــی اردکانــی ،حســین .تاریــخ ِّ
جدیــد در ایــران .چ  .2ج  .2تهرانِ ّ :
مؤسســۀ انتشــارات

و چــاپ دانشــگاه تهــران 1376 ،ش.

تمدنــی
مؤسســات ّ
•محبوبــی اردکانــی ،حســین .تاریــخ ِّ
جدیــد در ایــران .چ  .3ج  .1تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ انتشــارات

و چــاپ دانشــگاه تهــران 1378 ،ش.
•مســتوفی ،عبــداهلل .شــرح زندگانــی مــن .ج  .3تهــران:
انتشــارات ز ّوار 1377 ،ش.
ݑ
دایرهالمعــارف فارســی .چ .5
•مصاحــب ،غالمحســین.
ج  .1تهــران :شــرکت کتابهــای جیبــی وابســته بــه
ِّ
مؤسســۀ انتشــارات امیــر کبیــر 1387 ،ش.
رقیــه .مقالــۀ «تلگــراف» در دانشــنامۀ
•میرابوالقاســمیّ ،
ݑ
دایرهالمعــارف
جهــان اســام .چ  .1ج  .8تهــران :بنیــاد

اســامی 1383 ،ش.

•میراحمــدی ،مریــم .پژوهشــی در تاریــخ معاصــر ایــران.

مشــهد :آســتان قــدس رضــوی (ع) 1368 ،ش.

مرضیــه .اَســناد پُســت و تلگــراف و تلفــن در
•یزدانــی،
ّ
دورۀ رضــا شــاه .تهــران :ســازمان اَســناد ملّــی ایــران،

 1378ش.

1307

دوران پهلوی ا ّول ( 1304تا 1320ش).
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 .1.3روشنگری

الدین طباطبایــی بــه عنــوان نخسـتوزیر بــه قــدرت
ـیدضیا ُء ّ
در سـ ّوم اســفند  1299ش .بــا حمایــت انگلیسـیها ،سـ ّ
رســید و «کابینــۀ ســیاه» را تشــکیل داد .ایــن دولــت تنهــا ســه مــاه دوام آورد و بــه دلیــل ناتوانــی و عــدم مو ّف ّقیــت
بــر کنــار شــد .در  1302ش .رضاخــان کــه در دولتهــای پیشــین پُســت وزارت جنــگ را بــه عهــده داشــت مأمــور
تشــکیل دولــت گردیــد .او در زمانــی کــه ریاســت دولــت را بــه عهــده داشــت ،زمینــه را بــرای تغییــر ســلطنت آمــاده
کــرد .ســرانجام در  1304ش .مجلــس ّ ِ
مؤسســان را بــرای انقــراض سلســلۀ قاجــار تشــکیل داد و ایــن مجلــس نیــز
حکمرانــی قاجــار را منقــرض و رضاخــان را بــه شــاهی رســاند .در دوران ابتدایــی حکومــت او طرحهــای آموزشــی
محصــل بــه خــارج و  ...ســاماندهی و اجــرا شــد .هــم چنیــن بــه شــمار
آمــوزش عالــی ،اعــزام
ماننــد گســترش
ِ
ّ
مــدارس عالــی و هنرســتانهای صنعتــی افــزوده شــد.
دبیرســتانها،
ِ
محصلیــن ایــن مــدارس نیــز  301نفــر در  1305ش .گــزارش شــده
ـدارس عالــی پســرانه  3بــاب و تعــداد
شــمار مـ
ِ
ّ
اســت.
(خاقانی)20:1352 ،
مقــرر گردیــد تــا بــه مــ ّ ِدت شــش ســال،
محصــل بــه خــارج از کشــور،
قانــون اعــزام
در  1307ش .بــه موجــب
ِ
ّ
ّ
ِ
دســت کــم یــک صــد دانشــجو از میــان دانشآموختــگان دبیرســتانها انتخــاب و اعــزام شــوند .بســیاری از
هرســاله
ایــن دانشــجویان در آغــاز بــرای تأمیــن نیــروی مــورد نیــاز جهــت تدریــس در دبیرســتانها و هنرســتانهای کشــور در
رشــتههای مهندســی ،تعلیــم و تربیــت و پزشــکی گزینــش شــده بودنــد.
معــارف جدیــد در ایــن دوره در ســطح وســیعی گســترش یافــت .در  1312ش .قانــون تربیــت معلّ ِــم وضــع شــد .در 1313
ـدارس عالــی جایــگاه قابــل مالحظهای
ـدارس عالــی بــه ســرعت توســعه پیــدا کردنــد بــه گونـهای کــه در  1316ش .مـ ِ
ش .مـ ِ
داشتند.
متوســطه نامیــده میشــد کــه برنامــۀ آن
متوســطه از دو دوره تشــکیل شــده بــود .ســه ســال ا ّول ،دورۀ ا ّول
تعلیمــات
ّ
ّ
متوســطه موســوم بــود،
بــرای تمامــی دانــش آمــوزان دبیرســتانها یکســان بــود .ا ّمــا از ســال چهــارم کــه بــه دورۀ د ّوم
ّ
دبیرســتانها بــه شُ ــعب مختلــف تقســیم میشــدند.
متوســطه پســران ،دارای دو شــعبۀ علمــی و ادبــی اســت و در ردیــف آن نیــز مــدارس ف ّنــی تجارتــی ،صنعتــی،
«دورۀ د ّوم
ّ
فالحتــی ،رنگــرزی و  ...قــرار گرفتــه اســت».
(صدیق)380:1316 ،
ّ

•یکی اعزام دانشجو به خارج از کشور
•دیگری تشکیل مدارس صنعتی در ایران
متخصص گام برداشــت و ســپس
ـررات بخــش آمــوزش نیــروی
ّ
بــه دنبــال ایــن نیــاز دولــت در جهــت تصویــب قوانیــن و مقـ ّ
بــرای بــه اجــرا درآوردن آنهــا تــاش کــرد .از آنجایــی کــه آمــوزش صنعــت در ایــن دوره ضــروری بــه نظــر میرســید،
مــدارس و دانشــگاهها و دانشــکدههایی در جهــت آمــوزش فنــون صنعتــی تأســیس شــدند .از ســوی دیگــر آمــوزش
ـم کشــور یعنــی راهآهــن و پُســت و تلگــراف بیــش از دیگــر صنایــع ضــروری بــه نظــر میرســید .بدیــن
دو صنعــت مهـ ّ
تخصصــی در راســتای آمــوزش ایــن دو صنعــت پایهگــذاری شــد .بنابــر آنچــه اشــاره گردیــد سیاسـتهای
ترتیــب مـ ِ
ـدارس ّ
آموزشــی دولــت در زمینــۀ صنعــت بــر اســاس موضوعــات س ـهگانۀ زیــر دســتهبندی میشــود:
مدارس عالی و دانشگاههای صنعتی
•
ِ
•آموزش صنعت راهآهن
•آموزش صنعت پُست و تلگراف
پــس از جنــگ جهانــی دوم رونــد تحـ ّول دســتگاههای مخابراتــی در ایــران ،ســیر صعــودی یافــت .برخــی از عوامــل مؤثّــر در
ایــن امــر عبــارت بودنــد از :راهانــدازی دســتگاه تلــه تایــپ (دســتگاه نویســنده تلگرافی) ،تأســیس مراکــز فرســتنده و گیرنده
بــا تجهیــزات ُمــدرن ارتباطــات تلفنــی و تلگرافــی و اســتفاده از بافــه (کابل)هــای مر ّکــب محتــوی زوجهــای فرکانــس بــاال و
زوجهــای صوتــی ،و باالخــره بهرهبــرداری از ارتبــاط تلگــراف تلکــس.
(محبوبی اردکانی)240-241: 1376 ،
از آمــوزش صنعــت (مهندســی) پُســت و تلگــراف در مدرســۀ عالــی پُســت و تلگــراف ،بــه عنــوان نخســتین رفتــار پایــدار
بــرای پایهگذارینخســتین دانشــگاه صنعتــی کشــور در ســالهای بعــد یــاد شــده اســت.
متوســطه و از ســوی وزارتخانههــای دیگــری بــه
ـدارس عالــی و هنرســتانهای ف ّنــی غالبـاً در ســطح دورۀ د ّوم
برنامــۀ مـ ِ
ّ
تهیــه میشــده اســت و شــورای عالــی معــارف فقــط تأییــد و تصویــب
جــز «وزارت معــارف و اوقــاف و صنایــع مســتظرفه» ّ
آنهــا را انجــام مـیداده اســت.
متوســطه تعلیمــات ف ّنــی قــرار میگیرنــد
«کســانی کــه پــس از اتمــام دورۀ ابتدایــی وارد مــدارس ف ّنــی میشــوند در درجــۀ
ّ
متوســطۀ کامــل نیــز کــه وارد
معینــی اســتادکار شــوند .دانــش آموختههــای
ّ
و عمومــا بــرای ایــن اســت کــه در رشــتۀ ّ
دانشــکدۀ ف ّنــی و امثــال آن میشــدند ،در حقیقــت در مرحلــۀ عالــی تعلیمــات ف ّنــی هســتند».
(صدیق)389:1316 ،
ّ
ایجــاد وزارتخانههــا و ســازمانهای جدیــد بــه شــیوۀ غــرب موجــب گردیــد کــه ایــن ّ ِ
مؤسســات بــرای تربیــت نیــروی
ـدارس ف ّنــی نماینــد و یــا آنکــه دانشــجو بــه خــارج از کشــور اعــزام کنند.
انســانی مــورد نیــاز خــود ،یــا اقــدام بــه تأســیس مـ ِ
از  1311ش .ادارۀ امــور هنرســتانهای صنعتــی در ســطح کشــور بــه «وزارت پیشــه و صنعــت» واگــذار شــد.
ـدارس ف ّنــی و هنرســتانهای صنعتــی ،مــدارس حرفـهای دیگــر هــم در ایــن ایّــام ّ ِ
توســط وزارتخانههــا و
افــزون بــر ایــن مـ ِ

دوران پهلـــوی ا ّول ( 1304تـــا  1320ش).
نوشـــتار ســـ ّوم:
ِ

متخصــص و ماهــر در
یکــی از برنامههــای دولــت در آن روزگار بــرای صنعتیکــردن کشــور ،تربیــت و آمــوزش نیــروی
ّ
شــاخههای مختلــف صنعــت بــوده اســت .در دورۀ پهلــوی ا ّول پــس از تغییراتــی کــه در اوضــاع اقتصــادی ایــران ایجــاد شــد
توجهــی کــه بــه اصالحــات و پیشــرفت راهآهــن ،تأســیس کارخانههــا و اســتخراج معــادن گردیــد ،لــزوم تربیــت و آمــوزش
و ّ
متخصــص از بیــن ایرانیــان احســاس شــد و بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف دولــت تصمیــم گرفــت از دو طریــق اقــدام
افــراد
ّ
نماید:

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ســازمانهای دولتــی پایهگــذاری شــد کــه از جملــۀ آنهــا مدرســۀ عالــی حرفـهای راهآهــن ،مدرســۀ عالــی پُســت و تلگــراف
و مدرســۀ نظــام بود.
متوســطه و ابتدایــی
ـدارس ف ّنــی و صنعتــی در ایــن دوره بــه هیــچ وجــه متناســب بــا افزایــش مــدارس
افزایــش مـ
ِ
ّ
مــدارس ف ّنــی و هنرســتانهای ایــن دوره نشــان
ــت
وضعی
بررســی
نبــود.
کشــور
در
صنعــت
رشــد
همچنیــن
و
ِ
ّ
میدهــد کــه ایــن مــدارس بــر طبــق برنامــۀ منظمــی ایجــاد نمیشــدند .هنرســتانهای صنعتــی تهــران،
فــارس و تبریــز کــه بــا کمــک آلمانهــا پایهگــذاری شــده بودنــد ،برنامــۀ مشــترک و یکســان داشــتند .بقیــۀ
هنرســتانهای دیگــر از آنجــا کــه از نظــر نــوع رشــته منحصــر بــه فــرد بودنــد از برنامــه و روش یکنواختــی
برخــوردار نبودنــد.
دارال ُفنــون بــه شــمار مـیرود ،د ّومین هنرســتان
پــس از هنرســتان صنعتــی دولتــی کــه ا ّولیــن مدرســۀ صنعتــی پــس از ُ
همــت ابراهیــم ضیــاء (ضیا ُءالواعِظیــن) نماینــدۀ مجلس
صنعتــی کشــور ،هنرســتان صنعتــی فــارس بــوده اســت کــه بــه ّ
شــورای ملّــی ،پایهگــذاری شــد .او بــه منظــور همــراه بــودن علــم و عمــل در صــدد ایجــاد ایــن هنرســتان برآمــد.
مهــم ایــن دوره ،هنرســتان صنعتــی فــارس ،هنرســتان صنعتــی تبریــز و هنرســتان
ســه هنرســتان صنعتــی
ِّ
مالیــه و
رنگــرزی اســت .همچنیــن ســه دبیرســتان ف ّنــی مهـ ّ ِ
ـم ایــن دوره ،دبیرســتان تجــارت ،دبیرســتان ف ّنــی ّ
دبیرســتان فالحــت هســتند.

.2.3مدرسۀعالیمهندسی

مدرســۀ عالــی مهندســی در  1306ش .گشــایش یافــت .پــس از گشــایش مدرســه در  1306/4/23ش .اداره ّ
کل معــارف
م ّتحــد المــآل (بخشــنامه) شــرایط ورود بــه مدرســه را صــادر کــرد .شــرایط ورود عبــارت بودنــد از:
•زمان ثبت نام :از ا ّول تا  14شهریور  1306ش.
متوسطه در مدرسه پذیرفته میشوند.
•دارندگان تصدیقنامۀ ششسالۀ ابتدایی و شهادتنامۀ دورۀ ا ّول ّ
•کســانی کــه دارای تصدیقنامــۀ شــش ابتدایــی بودنــد ،میتوانســتند در قســمت حرفــه (تجــاری یــا آهنگــری) وارد
متوســطه ،تحصیــل در مدرســۀ
شــوند و ورود بــه دورۀ مهندســی ماشینســازی منــوط بــه تکمیــل دورۀ سهســالۀ
ّ
متوســطه بــود.
صنعتــی و شــهادت نامــۀ دورۀ ا ّول
ّ
(وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه)139:1308 ،

 .1.2.3اساسنامۀ مدرسۀ مهندسی
مص َّوب هفتاد و سومین جلسه شورای عالی معارف
مورخ  16فروردین  1306ش.
ّ
ــرق و شــوارع ،راهآهــن ،ســدبندی ،پلســازی و
مــا ّدۀ  :1منظــور از مدرســۀ مهندســیّ ،
تهیــۀ مهنــدس اســت بــرای ُط ُ
ســاختمان و اَبنیــه.
ما ّدۀ  :2شرایط ورود به این مدرسه از این قرار است:
صحت مزاج
الف) ّ
متوسطه (شعبۀ علمی)
ب) داشتن دیپلم کامل ّ

د) دادن امتحان مسابقه
ما ّدۀ  :3دورۀ تحصیالت مدرسۀ مهندسی چهار سال خواهد بود.
ـرق و شــوارع و ســاختمان و اَبنیــه داده میشــود کــه از
مــا ّدۀ  :4بــه فارغال ّتحصیلهــای ایــن مدرســه دیپلــم مهندســی ُطـ ُ
حیــث رتبــۀ علمــی برابــر بــا درجــۀ لیســانس خواهــد بود.

 .2.2.3پروگرام برنامۀ سال ا ّول و سال د ّوم مدرسۀ مهندسی
مص َّوب نودمین جلسۀ شورای عالی معارف،
مورخ  26شهریور  1306ش.
ّ
سال ا ّول 18 :ساعت در هفته
جدول  ،1برنامۀ درسی هفتگی سال ا ّول مدرسۀ مهندسی
ردیف

نام واحد درسی

ساعت

1

رسمیه
متمم جبر و مثلثات و آنالیز جبر عالی و هندسۀ تحلیل و هندسۀ
ّ
ّ

 5ساعت

2

فیزیک

 2ساعت

3

مکانیک ،استاتیک گرافیک «تعادل ّ
خطی»

 3ساعت

4

شیمی

 1ساعت

5

(مساحی نقشهبرداری ،تسویه)
تپگرافی ّ

 2ساعت

6

ساختمان ،مصالح و عملیات

 2ساعت

7

کارهای ف ّنی

 1ساعت

8

خالصۀ معماری و تاریخ صنایع

 2ساعت

9

عملیات
ّ

 200جلسه در سال

جدول  ،2برنامۀ درسهای ساالنه
ردیف

موضوع درس

1

ریاضیات
ّ

 72ساعت در  24جلسه

2

مکانیک

 72ساعت در  24جلسه

3

تپگرافی

 96ساعت در  32جلسه

4

ساختمان

 72ساعت در  24جلسه

5

کارهای ف ّنی

 72ساعت در  24جلسه

6

رسم و نقشهکِشی

 144ساعت در  48جلسه

7

رسم نمونه

 72ساعت در  24جلسه

جمع ُک ّل

 600ساعت در  200جلسه

دوران پهلـــوی ا ّول ( 1304تـــا  1320ش).
نوشـــتار ســـ ّوم:
ِ

ج) داشتن سِ ّ ِنی که از هیجده کمتر و از بیست و چهار سال زیادتر نباشد.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

سال د ّوم 25 :ساعت در هفته
جدول  ،3برنامۀ درسی هفتگی
ردیف

واحد درسی

ساعت

1

ریاضیات عالی «جبر عالی ،هندسۀ تحلیلی»
ّ

 5ساعت در هفته

2

مکانیک و تعادل ّ
خطی ،هیدرولیک

 3ساعت در هفته

3

تپگرافی

 1ساعت در هفته

4

معرفت االرض

 1ساعت در هفته

5

مقاومت مصالح و استحکام ساختمانها

 2ساعت در هفته

6

عملیات
ساختمان و مصالح و
ّ

 2ساعت در هفته

7

کارهای ف ّنی

 1ساعت در هفته

8

برآورد اَبنیه

 1ساعت در هفته

9

ُط ُرق و شوارع شهری

 1ساعت در هفته

10

تاریخ صنایع

 2ساعت در هفته

11

مختصری از بانک و بورس و علم ثروت

 1ساعت در هفته

12

عملیات
ّ

 200جلسه در سال

مورخ  30شهریور  1310ش.
* جلسۀ ّ ،194
ـرق پیشــنهاد شــده بــرای ســال
ـرق و شَ ــوارع بــه طــوری کــه از وزارت ُطـ ُ
پروگــرام ســال ا ّول مدرســۀ عالــی مهندســی ُطـ ُ
تحصیلــی  1310-11ش .بــه تجربــه منجــر میشــود و نظامنامــه و پروگــرام کامــل مدرســه تــا قبــل از تعطیلــی مــدارس در
ســال آتیــه بــه شــورا پیشــنهاد شــود.
آموزش عالی)139:1361 ،
(وزارت فرهنگ و
ِ

.3.3مدرسۀعالیمخابرات

توج ــه
در  1305ش .آموزش ــگاه تلگ ــراف بیس ــیم ای ــران رس ــماً افتت ــاح ش ــد ک ــه مع ّل ِم ــان آن روس ــی و ایران ــی بودن ــد .ب ــا ّ
ـئولیت آن نی ــز ب ــه وزارت جن ــگ س ــپرده ش ــد.
ب ــه نظام ــی ب ــودن کارب ــرد تلگ ــراف بیس ــیم ،مس ـ ّ
مدرســۀ پُســت و تلگــراف در  1307ش .بــا دورۀ تحصیلــی علمــی و عملــی دو ســاله در زمــان وزارت قاســم صوراســرافیل
متوس ــطه ب ــود و ارزش ای ــن دوره ،مع ــادل
پایهگ ــذاری ش ــد .ش ــرط ورود ب ــه ای ــن مدرس ــه داش ــتن تحصی ــات دورۀ ا ّول
ّ
الی ــت ای ــن مدرس ــه از تصوی ــب
دورۀ د ّوم
ّ
متوس ــطه ب ــه حس ــاب میآم ــد .در خ ــرداد هم ــان س ــال نظامنام ـهای جه ــت ف ّع ّ
الی ــت داش ــت .در  1317ش .نی ــز کالس وی ــژهای ب ــرای آم ــوزش
هی ــأت وزی ــران گذش ــت .ای ــن مدرس ــه ت ــا  1315ش .ف ّع ّ
متخص ــص ب ــرای پُســتهای جدی ــد بیس ــیم دای ــر گردی ــد.
نی ــروی
ّ
در  24آذر  1309ش .پیش ــنهادی از س ــوی وزی ــر پُس ــت و تلگ ــراف مبن ــی ب ــر تصوی ــب نظامنام ــۀ جدی ــد ب ــه هی ــأت
مقدم ــۀ ای ــن پیش ــنهاد آم ــده ب ــود:
وزی ــران تقدی ــم گردی ــد .در ّ
ـدهای مســتخدم
«نظــر بــه اینکــه در نتیجــۀ تأسیســات جدیــده و کثــرت روزافــزون کارهــای پُســتی و تلگرافــی ،وجــود عـ ّ
تجربی ــات
ـه
ـ
ب
جدی ــد ض ــرورت قطع ــی دارد ک ــه از طری ــق مدرس ــۀ ف ّن ــی پُس ــت و تلگ ــراف اس ــتخدام ش ــوند و نظ ــر
ّ
حاصل ــه از دورۀ ا ّول مدرس ــه ،الزم اس ــت اصالحات ــی در م ــواد نظامنام ــۀ آن (ک ــه خ ــرداد  1307ش .ب ــه تصوی ــب هی ــأت

(مرکز اَسناد ریاست جمهوری ،سند شمارۀ )16201

 .1.3.3نظامنامۀ تصویبی هیأت وزیران 1309 .ش.
ما ّدۀ  :1هدف از تأسیس مدرسۀ پُست و تلگراف ،تربیت افراد آگاه به علوم ف ّنی و اداری پُست و تلگراف است.
ما ّدۀ  :2استخدام رسمی در وزارت پُست و تلگراف منوط به گذراندن دوران تحصیل در مدرسه است.
ما ّدۀ  :3دورۀ مدرسه دو سال (بدون اینکه تابستان تعطیل شود) در نظر گرفته شد.
ما ّدۀ  :4شرایط ورود به مدرسه عبارتند از:
• تابعیت ایران
سن کمتر از  16سال و بیشتر از  24سال
• نداشتن ّ
• ِّ
صحت مزاج
محکومیت
•عدم
ّ
• تع ّهد خدمت در وزارت پُست و تلگراف به مدت  4سال
متوسطه
• داشتن الاقل تصدیقنامۀ رسمی تحصیالت  3سالۀ ا ّول ّ
قیت در مسابقهای که به عمل خواهد آمد.
• مو ّف ّ
َقدم دارند:
ما ّدۀ  :5افراد ذیل در پذیرش ت ّ
عالیه
•دارندگان دیپلم
ِ
مدارس ّ
• اشخاصی که با زبانهای انگلیسی ،روسی ،فرانسوی و آلمانی آشنایی داشته باشند.
تهیه میشود.
ما ّدۀ  :6شرایط تحصیل در مدرسه با نظر هیأت منتخب از رؤسای ادارات مرکزی وزارتخانه ّ
مــا ّدۀ  :7امتحــان در مدرســه هــر شــش مــاه یــک بــار تحــت نظــر هیأتــی مر ّکــب از  3نفــر از رؤســای ادارات مرکــزی
وزارتخانــه برگــزار میشــود.
ما ّدۀ  :8انتخاب موا ّد مسابقه و امتحانات بر عهدۀ هیأت ُممتحنه است.
محصلی که دوبار در امتحانات مردود شود ،از مدرسه اخراج میشود.
ما ّدۀ ّ :9
محصلین رعایت شود.
طی ّ
مدت تحصیل ،نظامنامه باید از سوی ّ
ما ّدۀ  :10در ّ
معین میشود.
ما ّدۀ  :11ترتیب تحصیل و سایر مسائل طبق نظامنامۀ داخلی ّ
محصلینــی کــه در موقــع امتحــان نهایــی مدرســه کمتــر از  19ســال نداشــته باشــند ،دورۀ تحصیــل در مدرســه به
مــا ّدۀ ّ :12
منزلــۀ خدمــت ابتدایــی آنهــا محســوب میشــود.

دوران پهلـــوی ا ّول ( 1304تـــا  1320ش).
نوشـــتار ســـ ّوم:
ِ

محت ــرم وزراء رس ــیده) ب ــه عم ــل آی ــد».

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ما ّدۀ  :13فارغال ّتحصیالن مدرسه در هر شرایطی ملزم به خدمت در وزارت پُست و تلگراف هستند.
مــا ّدۀ  :14فارغال ّتحصیــان مدرســه ملــزم بــه خدمــت در هــر نقط ـهای کــه وزارت پُســت و تلگــراف مشــخص میکنــد،
هستند .
ما ّدۀ  :15نظامنامۀ سابق مدرسه منسوخ اعالم گردید.
(صادقی)145:1387 ،

زمان پهلوی ا ّول
ا ّولینساختمان وزارت پُست و تلگراف در
ِ

مق ّررات راجع به افتتاح دورۀ د ّوم مدرسۀ پُست و تلگراف ( 1310/6/10ش).
پــس از تصویــب نظامنامــۀ مدرســۀ پُســت و تلگــراف در  1309ش .هیــأت وزیــران در جلســۀ دهــم شــهریور 1310
ـررات راجــع بــه افتتــاح دورۀ د ّوم مدرســۀ پُســت و تلگــراف را تصویــب نمــود .در مص َّوبــۀ هیــأت وزیــران آمــده
ش .مقـ ّ
اســت کــه از تاریــخ تأســیس مدرســه فقــط اشــخاص ذیــل میتواننــد بــه اســتخدام وزارت پُســت و تلگــراف درآینــد:
متوســطه کــه ســال ا ّول مدرســه را بــه اتمــام رســانده و ســال د ّوم را نیــز
محصلیــن دارای تصدیــق ســه ســالۀ
• ّ
ّ
بــه عنــوان عضــو مبتــدی طــی کردهانــد.
•دارندگان دیپلم یا لیسانس به باال
• ِّ
محصلیــن دارای تصدیــق شــش ســالۀ ابتدایــی کــه دورۀ ســه ســالۀ مدرســه را تمــام کــرده و ســپس یــک ســال
در شُ ـ َعب مختلــف اداری خدمــت کردهانــد.
•مستخدمین بیرتبۀ وزارتخانهها که از عهدۀ امتحانات نهایی دورۀ  2سالۀ مدرسه برآمدهاند.
مقــرر گردیــد بــه هــر یــک از دارنــدگان تصدیــق دورۀ ابتدایــی ،ماهانــه  4تومــان و بــه هــر یــک از
همچنیــن
ّ

(وزارت دادگستری ،بیتا)206 :
در دی  1318ش .قانــون ایجــاد «آموزشــگاه عالــی اختصاصــی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن» بــه تصویــب مجلــس
شــورای ملّــی رســید .بــه موجــب ایــن قانــون ،بــرای آموزشــگاه ســه شــعبۀ ا ّول ،د ّوم ،ســ ّوم و کالس شهرســتان
پیشبینــی شــد ه بــود .در  1327ش .شــعبۀ د ّوم آموزشــگاه بــرای تکمیــل مطالعــات مهندســین تشــکیل شــد و
ا ّولیــن دســته از کارمنــدان وزارتخانــۀ مزبــور پــس از گذرانــدن ایــن دوره بــه اخــذ دانشــنامۀ مهندســی در رشــتۀ
ـدت دورۀ مهندســی بــه چهــار ســال در هشــت تــرم تبدیــل شــد.
ارتباطــات نائــل آمدنــد .از  1346ش .مـ ّ
(طایی پور و دیگران)166:1355 ،

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

مــا ّدۀ  :1اداره ّ
کل آمــوزش وزارت پســت و تلگــراف و تلفــن ،بــرای تعلیــم و تربیــت مهندســان ارتبــاط در رشــتههای
مختلــف کــه بایــد عهــدهدار برقــراری و گســترش و بهبــود شــبکههای وســیع ارتباطــی کشــور بشــوند ،مبــادرت بــه تأســیس

دورۀ چهارســالة مهندســی ارتبــاط مینمایــد.

ـدت دو ســال تحصیلــی شــعبۀ مهندســی  9مــاه میباشــد کــه بــه دو دورۀ چهــار مــاه و نیــم تحصیــات
مــا ّدۀ  :2مـ َّ
علمــی و عملــی تقســیم میشــود و دو مــاه دیگــر از ســال بــه کار آموزشــی طبــق برنامــۀ آموزشــگاه و یــک مــاه
باقــی مانــده بــه تعطیــات اختصــاص مییابــد.
تبصــرۀ  :1امتحانــات هــر ســال تحصیلــی طبــق آییننامــۀ مربــوط در دو نوبــت یکــی در پایــان دورۀ ا ّول و
دیگــری در پایــان دورۀ د ّوم ســال تحصیلــی انجــام میشــود.
ما ّدۀ  :3داوطلبان تحصیل در این دوره باید دارای شرایط زیر باشند:
تابعیت دولت شاهنشاهی ایران
• ّ
•ح ّ ِداکثر  25سال تمام
ِّ
متوسطۀ شعبة ریاضی
•دارا بودن دیپلم ششم
•پذیرفتهشدن در امتحان ورودی
مــا ّدۀ  :4فارغال ّتحصیــان شــعبۀ ا ّول آموزشــگاه کــه دارای شــرایط زیــر بــوده و در امتحــان ورودی دورۀ مهندســی
بــه تحصیــل پردازنــد:
•داشتن کارنامۀ قبولی پنجم ریاضی
•دیــدن یــک دورۀ ش ـشماهۀ اختصاصــی در اداره ّ
قیــت در
کل آمــوزش جهــت تکمیــل معلومــات ریاضــی و مو ّف ّ
امتحانــات آن( .ورود بــه دورۀ ش ـشماهه بــا امتحــان ورودی انجــام خواهــد گرفــت).
•داشــتن حداقــل  3ســال ســابقه خدمــت ف ّنــی رضایتبخــش در رشــتۀ مربــوط بــه اســتثنای شــاگردان ا ّول ،د ّوم

دوران پهلـــوی ا ّول ( 1304تـــا  1320ش).
نوشـــتار ســـ ّوم:
ِ

متوســطه و باالتــر ماهانــه  6تومــان پرداخــت شــود .در ایــن مص َّوبــه ذکــر گردیــد
دارنــدگان تصدیــق ســه ســالۀ ا ّول
ّ
ّ
قیــت در امتحــان نهایــی بــه اســتخدام وزارتخانــه
ف
مو
و
ـل
ـ
تحصی
از
ـت
ـ
فراغ
از
ـس
ـ
کــه تعــدادی از فارغال ّتحصیــان پ
ّ
ـدت  5ســال بــه
در میآینــد .همچنیــن هــر یــک از
محصلیــن ُمکلّــف گردیدنــد پــس از فراغــت از تحصیــل بــه مـ ّ
ّ
خدمــت وزارت پُســت و تلگــراف مشــغول گردنــد.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

و سـ ّوم شــعبه ا ّول کــه دو ســال خدمــت بــرای آنهــا کافــی اســت.
ّ
قیــت در
ف
مو
ـا
ـ
ب
را
م
و
د
ـعبۀ
ـ
ش
ـالۀ
ـ
س
دو
دورۀ
ـی
مــا ّدۀ  :5از کارمندانــی کــه بــا در دســت داشــتن دیپلــم ششــم ریاضـ
ّ
ّ
امتحانــات گذرانــده و دیپلــم عالــی کســب نمودهانــد و ح ّ ِداقــل دو ســال خدمــت رضایتبخــش در رشــتۀ مربــوط
ـاص ورودی در
ـی یــک دورۀ اختصاصــی در حــدود شــش مــاه در امتحــان خـ ّ
داشــته باشــند میتواننــد پــس از طـ ّ
ـی دو ســال تحصیــات تکمیلــی و گذرانــدن امتحانــات بــا
ـ
ط
از
ـس
ـ
پ
و
ـته
ـ
جس
ســال س ـ ّوم دورۀ مهندســی شــرکت
ّ
قیــت پایاننامــۀ تحصیلــی دانشــنامۀ مهندســی اخــذ نماینــد.
مو ّف ّ
مــا ّدۀ  :6امتحــان ورودی و ســایر امتحانــات دورۀ مهندســی مطابــق آییننامــۀ امتحانــات مص َّوبــۀ شــورای عالــی
آموزشــی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن بــوده و امتحانــات نهایــی ســال آخــر بــا نظــارت نماینــدۀ اداره ّ
کل تعلیمــات
عالیــۀ وزارت آمــوزش و پــرورش انجــام میگیــرد.
مــا ّدۀ  :7چنانچــه دانشــجویی در هــر یــک از امتحانــات دورۀ مهندســی مــردود شــد در صــورت دایــر بــودن کالس
میتوانــد در دورة مزبــور فقــط یــک دفعــه شــرکت نمایــد.
چهــارم طبــق ایــن مــا ّده از شــرکت در آموزشــگاه برکنــار
تبصــرۀ  :2دانشــجویانی کــه ســالهای ســ ّوم و
ّ
میشــوند بــا تصویــب شــورای عالــی آمــوزش گواهینامــۀ عالــی ف ّنــی اعطــاء خواهــد شــد.
مــا ّده  :8بــه فارغال ّتحصیــان دانشــنامة مهندســی ارتبــاط بــا ذکــر رشــتۀ مزبــور بــه امضــای وزرای آمــوزش و
ـرکل تعلیمــات عالیــۀ وزارت آمــوزش و پــرورش و رئیــس اداره ّ
پــرورش و پُســت و تلگــراف و تلفــن و مدیـ ّ
کل آمــوزش
وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن داده میشــود کــه ارزش تحصیلــی آن لیســانس و دارنــدۀ آن عنــوان مهنــدس
خواهنــد داشــت.
صالحیــت تدریــس آنهــا بــه تصویــب
مــا ّدۀ  :9دروس دورۀ مهندســی را کســانی میتواننــد تدریــس کننــد کــه
ّ
شــورای مرکــزی دانشــگاهها رســیده باشــد.
عملیــات آزمایشــگاه و کارگاه را کســانی میتواننــد تدریــس کننــد کــه ارزش تحصیــات مهندســی آنهــا
مــا ّدۀ :10
ّ
در حــدود لیســانس بــوده و معلومــات تجربــی کافــی داشــته باشــند و تدریــس او بنــا بــر پیشــنهاد رئیــس اداره کلّ
آمــوزش مــورد تأییــد شــورای عالــی آمــوزش قــرار گیــرد.
مــا ّدۀ  :11بــرای تعییــن َخـ ّ ِ
توجــه بــه پیشــرفتهای علمــی
ـط مشــی و تغییــر و تبدیــل برنامههــای آموزشــی بــا ّ
در امــور اجتماعــی و اظهــار نظــر مشــورتی در تعییــن اســتادان و معلّمیــن آموزشــگاه و تصویــب آییننامههــای
ـررات انضباطــی و رســیدگی و اظهــار نظــر مشــورتی
امتحانــات و چــاپ ُک ُتــب و نشــریّات و شــرایط قبــول دانشــجو مقـ ّ
کل آمــوزش در شــورا مطــرح نمایــد در اداره ّ
دربــارة ســایر مطالبــی کــه رئیــس اداره ّ
کل آمــوزش وزارت پُســت و
ّ
تلگــراف و تلفــن شــورایی بــه نــام شــورای عالــی آمــوزش تحــت ریاسـ ِ
ـت رئیــس اداره کل آمــوزش تشــکیل میشــود.
شــورا دارای شــش عضــو دیگــر خواهــد بــود کــه عبارتنــد از نماینــدۀ کمیســیون ف ّنــی وزارتخانــه و  5نفر از اســتادان
بنــا بــه پیشــنهاد رئیــس اداره ّ
کل آمــوزش بــه مقــام وزارت کــه بــا صــدور حکــم وزارتــی بــه عضویّــت شــورا منصــوب
میشــوند ،تصمیمــات شــورا ح ّ ِداقــل بــه اکثریــت چهــار رأی منــاط عمــل خواهــد بــود .اعضــای شــورا ّ
موظــف بــه
کلیــۀ جلســات شــورا میباشــند و هــر ســه جلســه غیبــت بــه منزلــۀ اســتعفاء از شــورا تلّقــی میشــود.
حضــور در ّ
مــا ّدۀ  :12رئیــس اداره ّ
کل آمــوزش مجــاز اســت در مــواردی کــه تأمیــن اســتاد بــرای هــر درس متعـ ّ
ـذر باشــد بــه
اســتادان آموزشــگاه بــا تصویــب شــورای عالــی اجــازه بیــش از  5ســاعت تدریــس در هفتــه را بدهــد.
ـورخ  46/7/3ش .شــورای
ایــن اساســنامه مشــتمل بــر  12مــا ّده و  2تبصــره در یکصــد و چهــل و سـ ّومین جلســۀ مـ ّ
مرکــزی دانشــگاهها بــه تصویــب رســیده ،صحیــح اســت.

			

دبیر ّ
کل شورای مرکزی دانشگاهها ،دکتر بدیعی

مــا ّدۀ  :1شــعبۀ دوم آموزشــگاه عالــی اختصاصــی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن بــه موجــب جــزء د ّوم از بنــد الــف مــا ّده
ا ّول قانــون مصـ َّوب  23دی  1318ش .بــه منظــور تعلیــم و تربیــت کارمنــدان در قســمتهای مختلــف ارتباطــی و مخابراتــی
کشــور بــه مـ ّ ِدت دو ســال تحصیــل ،تشــکیل میگــردد.
مــا ّدۀ  :2م ـ ّ ِدت هــر ســال تحصیلــی شــعبه د ّوم  9مــاه میباشــد کــه بــه دو دورۀ چهــار مــاه و نیــم تحصیــات علمــی و
عملــی تقســیم شــده و دو مــاه دیگــر از ســال بــه کارآمــوزی طبــق برنامــۀ آموزشــگاه و یــک مــاه باقــی مانــده بــه تعطیــات
اختصــاص مییابــد.
 تبصــره :امتحانــات هــر ســال تحصیلــی طبــق آییــن نامـهای کــه بــه تصویــب شــورای عالــی آمــوزش وزارت پُســت و
ـورخ
تلگــراف و تلفــن (مربــوط بــه مــا ّدۀ  11اساســنامۀ دورۀ چهارســالۀ مهندســی مصـ َّوب یکصــد و چهــل و ســومین مـ ّ
 46/7/3ش .شــورای مرکــزی دانشــگاهها) در دو نوبــت یکــی در پایــان نیمســال ا ّول و دیگــری در پایــان نیمســال د ّوم
ســال تحصیلــی انجــام میشــود.
ما ّدۀ  :3داوطلبان تحصیل در این شعبه باید دارای شرایط زیر باشند:
تابعیت دولت شاهنشاهی ایران
• ّ
• ح ّ ِداکثر  25سال
• دارا بودن دیپلم ششم ّ ِ
متوسطه شعبۀ ریاضی ،یا دیپلم شش سالۀ هنرستان صنعتی رشتۀ برق یا مکانیک
•پذیرفته شدن در امتحان ورودی و مصاحبه
مــا ّدۀ  :4در صــورت احتیــاج کارکنــان رســمی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن کــه حائــز شــرایط بندهــای مــا ّدۀ  3بــوده و
ـن آنهــا از ســی و پنــج ســال تجــاوز نکنــد میتواننــد
الاقــل دو ســال در ادارات ف ّنــی وزارتخانــه خدمــت کــرده باشــند و سـ ّ ِ
در شــعبۀ د ّوم بــه تحصیــل بپردازنــد.
مــا ّدۀ  :5امتحانــات ورودی و ســایر امتحانــات داخلــی و نهایــی طبــق آییننامۀ امتحانــات مص َّوب شــورای عالی آمــوزش وزارت
ـوزش عالــی انجام میشــود.
پُســت و تلگــراف و تلفــن بــوده و امتحانــات نیمســال د ّوم بــا نظــارت نماینــدۀ وزارت علــوم و آمـ ِ
مــا ّدۀ  :6چنانچــه دانشــجویی در امتحانــات شــعبۀ د ّوم مــردود شــد در صــورت دایــر بــودن کالس میتوانــد در دورۀ مزبــور
فقــط یــک دفعــه شــرکت نمایــد.
قیــت گذرانیــده
مــا ّدۀ  :7بــه دانشــجویانی کــه امتحانــات دو ســال شــعبۀ د ّوم را طبــق آییننامــۀ مذکــور در مــا ّدۀ  5بــا مو ّف ّ
باشــند گواهینامـهای بــا ذکــر رشــتۀ مربــوط بــه امضــای وزرای علــوم وآمــوزش عالــی و پُســت و تلگــراف و تلفن و مدیــر کلّ
آموزشــی پُســت و تلگــراف و تلفــن داده میشــود کــه ارزش تحصیلــی آن عالــی (فوقدیپلــم) و دارنــدۀ آن عنــوان کمــک
مهنــدس خواهــد داشــت.
آموزش عالی رســیده
صالحیــت تدریــس آنهــا بــه تصویــب وزارت علــوم و
مــا ّدۀ  :8دروس شــعبۀ د ّوم را منحصــرا ً افــرادی کــه
ِ
ّ
باشــد ،میتواننــد تدریــس نمایند.
عملیــات آزمایشــگاه و کارگاه را کســانی میتواننــد تدریــس کننــد کــه ارزش تحصیــات مهندســی آنهــا ح ّ ِداقــل
مــا ّدۀ ّ :9
لیســانس بــوده و معلومــات تجربــی و عملــی کافــی داشــته و تدریــس آنهــا بنــا بــه پیشــنهاد رئیــس اداره ّ
کل آمــوزش مــورد
تأییــد شــورای عالــی آمــوزش باشــد.

دوران پهلـــوی ا ّول ( 1304تـــا  1320ش).
نوشـــتار ســـ ّوم:
ِ

 .3.3.3اساسنامۀ شعبۀ د ّوم آموزشگاه عالی اختصاصی وزارت پُست و تلگراف و تلفن

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

مــا ّدۀ  :10هــر مــد ّ ِرس آموزشــگاه میتوانــد ح ّ ِداکثــر ده ســاعت در هفتــه تدریــس نمــوده و حقال ّتدریــس نظیــر ســایر
ِّ
ـوزش عالــی دریافــت دارد.
مؤسســات آمـ ِ
آموزش عالی رسید.
این اساسنامه در تاریخ  48/2/29ش .به تصویب وزارت علوم و
ِ
آموزش عالی
وزیر علوم و
ِ
(دفتر امور شوراها ،بیتا)
اداره ّ
ـوزش عالــی در تاریــخ  1329/5/18ش .خطاب به کمیســیون
عالیــه و روابــط فرهنگــی وزارت علــوم و آمـ ِ
کل تعلیمــات ّ
ـوزش عالــی کشــور مینویســد که:
ملّــی یونســکوی تهــران در پاســخ نامــۀ آنهــا بــرای شــناخت نظــام آمـ ِ
«آموزشگاه ف ّنی پُست و تلگراف شامل سه شعبه است:
شعبۀ ا ّول:
ِّ
متوســطۀ
متوســطه کــه دورۀ آن دو ســال و گواهینامــۀ آن از لحــاظ نظــام وظیفــه معــادل دورۀ کامــل
بعــد از ســال سـ ّ ِوم
ّ
ف ّنــی اســت.
شعبۀ د ّوم:
ِّ
متوسطه و کمتر از لیسانس) است.
بعد از ششم
متوسطه که دورۀ آن دو سال و گواهینامۀ آن عالی (فوق ّ
شعبۀ س ّوم:
بعد از تحصیالت دانشکدۀ ف ّنی است که دورۀ آن یک سال است.
در همین سال در آموزشگاه عالی اختصاصی پُست و تلگراف  37نفر پذیرفته شدهاند».
(لطیفینیا)68:1385 ،
متخصــص
بــا آنکــه قانــون پایهگــذاری آموزشــگاه پُســت و تلگــراف و تلفــن (دی  1318ش ).بــرای تربیــت نیــروی
ّ
در امــور ف ّنــی تلگــراف باســیم ،تلگــراف بیســیم و رادیــو بــه تصویــب رســیده بــود کــه در آن ایجــاد کالسهــای
آموزشــی بــرای تربیــت کارمنــدان بومــی در شهرســتانها نیــز پیشبینــی شــده بــود ،ا ّمــا اجــرای آن تــا ســال
 1326ش .بــه تعویــق افتــاد.
الیتهــا در مقایســه بــا ســرعت و پیشــرفت ف ّنــی امــور مخابراتــی در جهــان و عقــب
از آنجایــی کــه ایــن ف ّع ّ
ماندگــی ف ّنــی و صنعتــی کشــور همیشــه کارســاز نبــود ،اعــزام دانشــجو بــه کشــورهای اروپایــی ،از دوبــاره در
دســتور کار قــرار گرفــت ،چنانکــه از  1335تــا  1338ش 250 .کارآمــوز پُســت و تلگــراف فقــط بــه آلمــان غربــی
اعــزام شــدند.
(میرابوالقاسمی)116:1383 ،

مؤسسۀعالیآموزشارتباطات
ِّ .4.3

ایــن عنــوان از  1349ش .جایگزیــن نــام پیشــین «آموزشــگاه عالــی اختصاصــی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن»
شــد .ایــن ّ ِ
مؤسســۀ عالــی هیــأت اُمنایــی اداره میشــده و رئیــس هیــأت اُمنــای آن وزیــر پُســت و تلگــراف و تلفــن
بــوده اســت.

(دفتر طرحها و بررسـیهای وزارت علوم و آموزش عالی)16:1352 ،
ِّ
ـوزش ارتباطــات» در  1353ش .بــه علَّــت تأخیــر در ارســال برگهــای شناســایی در پژوهــش
«مؤسســۀ عالــی آمـ ِ
ِ
ـوزش عالــی ایــران»
ـ
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ّ
کــه از ســوی گــروه شــناخت و ســنجش پژوهــش ّ ِ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی انجــام شــده اســت،
مشــارکت نکــرده اســت .بــه گــزارش علــی اکبــر بیهقــی ،پژوهنــدۀ ایــن پژوهــش ،در ایــن بررســی ،اعضــای هیــأت
ـیت و تا ّهــل ،باالتریــن مــدرک تحصیلــی (لیســانس ،فــوق لیســانس ،دکتــری و ،)Ph.D
علمــی از نظرهــای جنسـ ّ
محــل دریافــت آخریــن مــدرک تحصیلــی ،تســلّط بــه زبانهــای خارجــی (انگلیســی ،فرانســه ،آلمانــی،
کشــور
ِّ
عربــی ،روســی  ،ایتالیایــی و  )...و وضع َّیــت (تماموقــت ،نیمهوقــت و حقُال ّتدریــس) و نــوع (رســمی ،پیمانــی و
خریــد خدمــت) اســتخدام پایــش ،پیمایــش و ســنجش شــدهاند.
(بیهقی)1353 ،
ِّ
ـوزش ارتباطــات» دارای زمینــی بــه وســعت  30000مترمربّــع و مســاحت 6000
در  1354ش.
«مؤسســۀ عالــی آمـ ِ
مترمربّــع زیــر بنــای ســاختمان آموزشــی بــوده اســت .در ســالیان اخیــر شــمار دانشــجویان آن همــواره چنــد صــد
ـی و کیفــی داشــته و  66نفــر بودهانــد کــه  46نفــر
نفــر بــرآورد شــدهاند .اعضــای هیــأت علمــی آن نیــز رشــد کمـ ّ
تماموقــت و  20نفــر نیمهوقــت امــور آموزشــی را اجــرا و ارائــه میکردهانــد.
ایــن ݘ
مو ّ ِسســه ،بــرای رشــتههای تحصیلــی مهندســی ارتبــاط ( 60نفــر) در پایــۀ لیســانس؛ کمــک مهندســی ارتبــاط
( 150نفــر) در پایــۀ فوقدیپلــم 210 ،نفــر دانشــجو پذیــرش کــرده اســت.
شرایط اختصاصی:

•داوطلبان باید متول ّ ِد سال  1331ش .یا بعد از آن باشند.
•زبان خارجی دوران تحصیل انگلیسی است.
•دانشــجویان موقــع ثبتنــام بایــد مدارکــی از جملــه گواهــی ســامتی مطابــق ضوابــط قانــون اســتخدام کشــوری
ارائــه دهند.
•ایــن ّ ِ
مؤسســه بــه دانشــجویان مبلَغــی بــه عنــوان کمکهزینــه پرداخــت خواهــد کــرد و در مقابــل داوطلبــان
ِ
مؤسســه ،دو ســال در وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن
بایــد تع ّهــد بســپارند کــه بــه ازای هــر ســال تحصیــل در ّ
یــا شــرکت مخابــرات ایــران در هــر نقطـهای از کشــور خدمــت کننــد.
•ح ّ ِداقل امتیازات آزمونهای سهگانۀ آزمایش همگانی برای داوطلبان مطابق جدول زیر است:

دوران پهلـــوی ا ّول ( 1304تـــا  1320ش).
نوشـــتار ســـ ّوم:
ِ

ِّ
«مؤسســۀ عالــی آمــوزش ارتباطــات» ،در
ـوزش عالــی گــزارش کــرده اســت کــه
در  1351ش .وزارت علــوم و آمـ ِ
پایــۀ فوقدیپلــم ،رشــتههای :رادیــو ،تلفــن ،تلگــراف ،مایکروویــو مخابــرات قضایــی و در پایــۀ لیســانس در رشــتۀ
مهندســی ارتبــاط بــا همــکاری گروههــای آموزشــی :مایکروویــو (تلویزیــون ،رادار ،مخابــرات قضایــی) ،رادیــو،
ریاضیــات ،زبــان فارســی و
مقــررات ارتباطــی ،فیزیــک،
تلفــن ،تلگــراف ،خطــوط ،الکترونیــک ،علــوم اداری و
ّ
ّ
خارجــی؛ درسهــای ف ّنــی و مهندســی را ارائــه میدهــد و شــمار دانشــجویان در دو رشــتۀ کمــک مهندســی (147
نفــر) و مهندســی ( 284نفــر) کــه در مجمــوع  451نفــر هســتند .ایــن ّ ِ
مؤسســۀ عالــی ،دارای یــک بــاب کتابخانــه
بــا  4000هــزار جلــد کتــاب 5 ،کارگاه13 ،آزمایشــگاه عملــی و  59عضــو هیــأت علمــی بــوده اســت .در ایــن زمــان
نیــز  7جلــد کتــاب از ســوی ایــن ّ ِ
مؤسســۀ عالــی منتشــر شــده اســت .بــه دانشــجویان رشــتۀ کمــک مهندســی
ماهیانــه  4500ریــال و بــه دانشــجویان رشــتۀ مهندســی ارتباطــات  2500ریــال کمــک هزینــۀ تحصیلــی داده
میشــود.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

حداقل امتیازات آزمونهای سهگانۀ آزمایش همگانی
جدول ِّ ، 4
آزمونهای سه گانۀ آزمایش همگانی

رشتۀ مهندسی ارتباط

رشتۀ کمکمهندسی

آزمون استعداد تحصیلی

600

400

آزمون زبان خارجی

500

400

آزمون زبان فارسی و شناخت ایران و فرهنگ ملّی

500

400

جمع

1600

1200

نشــانی :تهــران ،جــا ّدۀ قدیــم شــمیران (خیابــان کــوروش کبیــر) ،بیســیم پهلــویِ ّ ،
ـوزش ارتباطــات -
مؤسســۀ عالــی آمـ ِ
تلفــن 851177
آموزش کشور)1354 ،
سنجش
(سازمان
ِ
ِ

 .1.4.3روشنگری در محتوای مهندسی ارتباطات
منظــور از ارتباطــات رســاندن پیامــی اســت از یــک منبــع بــه یــک فــرد یــا یــک گــروه دریافتکننــده .فرآینــد ارتبــاط
تضمینکننــدۀ تولیــد و انتقــال پیــام اســت .در ایــن رشــته اصــول و کاربــرد مســائل مختلــف تولیــد ،انتقــال و دریافــت پیام
و نیــز طریقــۀ ســاختن ایــن وســایل آمــوزش داده میشــود.
دروس تشــکیل دهنــدۀ ایــن رشــته عبارتنــد از :مدارهــای الکتریکــی و مغناطیســی ،اندازهگیــری الکتریکــی ،تئــوری
مدارهــا ،خطــوط ارتبــاط میدانهــا و موجهــا ،انتشــار امــواج و آنتنهــا ،ارتباطات،ماکروویــو ،مدیریّــت صنعتــی ،تئــوری
الکترومغناطیــس ،خــواص و مقاومــت مصالــح و ...
ایــن رشــته در ّ ِ
ـوزش ارتباطــات در ســطح دانشــیابی (مهندســی ارتباطــات) تدریــس میشــده اســت
مؤسســۀ عالــی آمـ ِ
و دانشآموختــة آن میتوانســته اســت در یکــی از زمینههــای کارشــناس ارتبــاط بیســیم ،ارتبــاط از راه دور ،ارتبــاط و
مخابــرات ،ماکروویــو ،تحقیقــات و اســتاندارد وســایل و فرآوردههــای صنایــع الکتریکــی در مراکــز مخابراتــی خدمــت نمایــد.
(طایی پور و دیگران)1355 ،
ساختمان وزارت پست و تلگراف در زمان پهلوی د ّوم

جدول ، 5
آموزش ارتباطات
مؤسسۀ عالی
ِ
ِ
آمارآموزش عالی در ِّ
شمار دانشجویان

ردیف

سال
تحصیلی

لک1دختر

شمار دانش آموختگان
دختر

پسر

جمع ُک ّل

پسر جمع ُک ّل

1

1319

-

-

-

-

40

40

2

1321

-

-

-

-

9

9

3

1322

-

-

-

-

9

9

4

1327

-

-

-

-

13

13

5

1328

-

-

-

-

8

8

6

1330

-

-

-

-

19

19

7

1331

-

-

-

-

34

34

8

1332

-

-

-

-

39

39

9

1333

-

-

-

-

36

36

10

1334

-

-

-

-

24

24

11

1335

-

-

-

-

64

64

12

1336

-

-

-

-

15

15

13

1337

-

-

-

-

21

21

14

1339

-

-

-

-

81

81

15

1340

-

-

-

-

34

34

16

1341

-

-

-

-

30

30

17

1343

-

8

8

-

8

8

18

1345

2

34

36

2

54

56

19

1346

-

231

231

-

152

152

20

1347

2

78

80

-

-

-

21

1348

2

75

77

2

38

40

22

1349

-

-

-

-

31

31

23

1350

-

253

253

-

-

-

24

1351

-

454

454

-

159

159

25

1352

-

488

488

-

149

149

177
177
471 471
1353
26
( ِّ
آموزش عالی)16:1352 ،
مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی )1355 ،و (دفتر طرحها و بررسیهای وزارت علوم و
ِ

دوران پهلـــوی ا ّول ( 1304تـــا  1320ش).
نوشـــتار ســـ ّوم:
ِ

آموزش عالی
 .2.4.3آمار
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

.5.3هنرستانهایصنعتی

 .1.5.3هنرستان صنعتی تبریز
س ـ ّو مین هنرســتان صنعتــی کــه در کشــور پایهگــذاری شــد ،هنرســتان صنعتــی تبریــز بــود .ایــن هنرســتان
در  1309ش .از شــورای معــارف و تحــت نظــر ادارۀ فرهنــگ اســتان ســ ّو م بنیادگــذاری و آغــاز بــه کار
کــرد.
هنرســتان صنعتــی تبریــز در آغــاز فقــط یــک اتــاق داشــت و دورۀ تحصیــل در آن نیــز ســه ســال تعییــن
معر فــی و در آنجــا مشــغول بــه کار
شــده بــود کــه شــاگردان پــس از فراغــت از تحصیــل بــه کارخانجــات ّ
میشــدند .رشــتههای تحصیلــی ایــن هنرســتان در آغــاز پایهگــذاری ،درودگــری و فلــزکاری بــود .در
اواخــر  1310ش .بــر طبــق تصمیــم کلّــی دولــت مبنــی بــر واگــذاری تمــام هنرســتا نها بــه وزارت صنعــت
و معــدن ،ایــن هنرســتان نیــز جــزء ادارۀ صنعــت و معــدن اســتان درآمــد و رئیــس هنرســتان نیــز از ســوی
ایــن اداره گزینــش و منصــوب شــد.
ِّ
متخصــص،
جــد ی ایــن هنرســتان بــه معلّ ِــم
چنــدی بعــد بــا توســعۀ هنرســتان صنعتــی تبریــز و نیــاز
ّ
شــماری از مع ّل ِمــان آلمانــی اســتخدام و در آن بــه تدریــس پرداختنــد .در  1315ش .بــا ایجــاد کارخانجــات
اسلحهســازی و قندســازی و احــداث را هآهــن سرتاســری کشــور ،احتیــاج بیشــتری بــه پــرورش افــراد ف ّنــی
عــد های مهنــدس از افــراد خارجــی
و تحصیــل کــرده بــه نظــر میرســید .از ایــن رو ،از طــرف دولــت
ّ
اســتخدام و در هنرســتا نها شــروع بــه کار نمودنــد.
در اوایــل همیــن ســال مهنــدس کرومــر کــه بــه اســتخدام دولــت ایــران درآمــده بــود ،بــه مدیر یّــت ف ّنــی
هنرســتان تبریــز منصــوب شــد .وی در  1318ش .بــه هنرســتان شــیراز منتقــل گردیــد .او تــا  1320ش.
مدیر یّــت ف ّنــی هنرســتان را بــه عهــده داشــت ا ّمــا بــه دلیــل خــروج افــراد آلمانــی در ایــن ســال ،وی نیــز
کشــور را تــرک نمــود و از آن پــس ادارۀ هنرســتان بــه عهــدۀ مع ّل ِمــان ایرانــی واگــذار شــد .بعدهــا دورۀ
تحصیــل در ایــن هنرســتان شــش ســاله تعریــف شــد .هنرســتان صنعتــی تبریــز تــا  1328ش .زیــر نظــر
کلیــۀ
وزارت پیشــه و هنــر (صنایــع) اداره میشــد؛ ا ّمــا در ایــن زمــان بنــا بــر تصویــب هیــأت وزیــران کــه ّ
هنرســتا نها بــه وزارت فرهنــگ واگــذار گردیدنــد ،ایــن هنرســتان نیــز دوبــاره زیــر نظــر ادارۀ فرهنــگ
آذربایجــان درآمــد .ســاختمان هنرســتان صنعتــی تبریــز تــا  1328ش .اســتیجاری بــود ا ّمــا در ایــن ســال
خاصــی بــرای آن ســاخته شــد.
بنــای ّ

 .2.5.3هنرستان رنگرزی
همزمــان بــا ســا لهای  1307و  1308ش .مســألۀ ایجــاد هنرســتان رنگــرزی بــا هــدف پــرورش عــد های
کارشــناس رنــگ کــه وجــود آنــان در کارخانههــای رنگــرزی و همچنیــن در گمــرک بــرای تشــخیص
رنگهــای ثابــت فــرش و تجزیــة رنگهــا و آزمایشهــای دیگــر مــورد نیــاز بــود ،مطــرح شــد؛ تــا آنکــه
ســرانجام در  1309ش .هنرســتان رنگــرزی در خیابــان کما لالملــک تهــران پایهگــذاری شــد .اساســنامه
و برنامــۀ هنرســتان رنگــرزی در  23فروردیــن  1311ش .بــه تصویــب شــورای عالــی معــارف رســید.
متوســطه پذیرفتــه
بــر طبــق ایــن اساســنامه دانشآمــوزان بــا داشــتن گواهینامــۀ ســه ســالۀ ا ّو ل دورۀ
ّ
میشــدند .دورۀ تحصیــات در ایــن هنرســتان نیــز ســه ســال تعییــن شــده بــود و دانشآموختــگان آن
متوســطه نائــل میآمدنــد .ضمنــاً دانــش آمــوزان ایــن هنرســتان
بــه اخــذ گواهینامــۀ پایــان تحصیــات
ّ
ِ
متع ّهــد میشــدند کــه در پایــان تحصیــات علمــی و عملــی بــه م ـ ّد ت پنــج ســال در کارخانههــای دولتــی
بــه کار بپردازنــد.
(سلیمی)14:1329 ،

 .1.6.3دبیرستان تجارت

تخصصــی و ف ّنــی کــه در ابتــدای ایــن دوره پایهگــذاری شــد ،دبیرســتان تجــارت بــود .ایــن مدرســه
از مــدارس ّ
در اواخــر  1304ش .از ســوی وزارت تجــارت و فالحــت و فوایــد عا ّمــه بــه منظــور تربیــت افــراد آشــنا بــه
تجــارت و آگاه از اوضــاع اقتصــادی جهــان پایهگــذاری شــد .ایــن دبیرســتان در آغــاز بنیادگــذاری دارای
متوســطه بــود و دورۀ دبیرســتان ســه ســاله تعریــف شــده بــود.
کالسهــای دورۀ د ّوم
ّ
مدرســۀ تجــارت در خــرداد  1306ش .بــر حســب پیشــنهاد وزارت معــارف و تصویــب هیــأت دولــت از وزارت
فوایــد عا ّمــه جــدا شــد و بــه وزارت معــارف پیوســت.
بعدهــا دبیرســتان تجــارت دارای دو دورۀ تحصیلــی شــد .دورۀ ا ّول آن ماننــد ســایر دبیرســتانها و مطابــق مــواد
و دســتور تحصیــات عمومــی وزارت معــارف بــود و دورۀ د ّوم آن بــه علــوم اقتصــادی و تجارتــی اختصــاص
داشــت.
از  1309ش .کــه رشــتۀ عالــی تجــارت پایهگــذاری شــد ،دانشــجویان دبیرســتان تجــارت بــرای ادامــۀ تحصیــل
خویــش بــه مدرســۀ عالــی حقــوق میرفتنــد .در  1312ش .دو نفــر از شــاگردان ایــن دبیرســتان از مدرســۀ
عالــی دانشآموختــه شــدند .بعدهــا بــا پایهگــذاری رشــتۀ اقتصــاد ،ایــن دبیرســتان تعطیــل شــد.

 .2.6.3دبیرستان مال ّیه
مالیــه (دارایــی) ایجــاد شــده بــود.
ایــن دبیرســتان بــه منظــور تربیــت نیــروی انســانی کاردان جهــت وزارت ّ
مالیــه و برنامــۀ آن ّ ِ
تهیــه میگردیــد .بــه
معــارف
توســط وزارت
ّ
بودجــۀ ایــن دبیرســتان از ســوی وزارت ّ
مالیــه و وزارت معــارف
دانشآموختــگان ایــن دبیرســتان گواهینامــۀ دورۀ کامــل
ّ
متوســطه از ســوی وزارت ّ
مالیــه نیــز متع ّهــد شــده
اعطــاء میشــد کــه دارنــدگان آن حــقّ ورود بــه دانشــکدۀ حقــوق را داشــتند .وزارت ّ
مالیــه را بــا رتبــۀ دو اداری اســتخدام کنــد.
بــود کــه دانشآموختــگان دبیرســتان ف ّنــی ّ

 .1.2.6.3موا ّد درسی دبیرستان فنّی مال ّیه
جدول  ، 6برنامۀ هفتگی سال ا ّول
ردیف

ما ّدۀ درسی

ساعت در هفته

1
2

ریاضیات تجارتی
ّ

3

تمرینات

3

حقوق اساسی

2

4

مالیه
ّ
مقدمات علم ّ

3

3

2

5
6

احصائیه یا آمار
ّ
دفترداری

7

جغرافیای اقتصادی

2

8

ماشیننویسی

3

9

فرانسه

5

3

دوران پهلـــوی ا ّول ( 1304تـــا  1320ش).
نوشـــتار ســـ ّوم:
ِ

تخصصیفنّی
.6.3دبیرستانهای ّ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

10

فارسی

جمع ُک ّل
ِ

4
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جدول ،7برنامۀ هفتگی سال د ّوم
ردیف

ما ّدۀ درسی

ساعت در هفته

1

فارسی

2

2

فرانسه

5

3

ماشین نویسی

3

4

دفترداری

3

5

جغرافیای اقتصادی

2

6

تاریخ معاصر از لحاظ اقتصاد و عهدنامه های تجارتی

2

7

بودجه

2

8

احصائیه یا آمار
ّ

2

10

حقوق تجارت

2

11

حقوق مدنی

2

12

تمرینات

2

9

مالیه
ّ

جمع ُک ّل
ِ

3

 30ساعت در هفته
جدول  ، 8برنامۀ هفتگی سال س ّوم

ردیف

ما ّدۀ درسی

ساعت در هفته

1

علم اقتصاد

2

2

تمرینات (تحریرات اداری)

3

3

پول و بانکداری

2

4

حمل و نقل بیمه

2

5

تعرفه گمرکی

1

6

انحصارات و امتیازات

1

7
8

مالیه
ّ

1

فارسی

2

9

فرانسه

4

10

محاسبات عددی

2

11

حقوق اداری

2

12

حقوق جزایی

2

13

مالیه
حقوق عمومی و تشکیالت ّ

1

قوانین و نظامهای مالیاتی ایران و شرکتها

جمع ُک ّل
ِ

 29ساعت در هفته

.7.3وزارتخانههای ُمجریامورصنعتیومهندسیدرایران
 .1.7.3اقتصاد م ّلی

در تاریخ 27اسفند 1308ش .به جای وزارت فواید عا ّمه ،دو وزارتخانۀ جداگانه پایهگذاری شد که عبارت بودند از:
•وزارت اقتصاد ملّی
•وزارت ُط ُرق و شَ وارع
از آغــاز فروردیــن  1309ش .امــور مربــوط بــه بازرگانــی ،کشــاورزی و َصناعــت (مهندســی) بــه وزارت اقتصــاد ملّــی
ســپرده شــد .در ایــن وزارتخانــه ادارهای بــه نــام ادارۀ ثبــت عالیــم تجــاری و صنعتــی قــرار داشــت کــه بــا تعــداد
الیــت بــود.
محــدودی کارمنــد مشــغول بــه ف ّع ّ
در  16خــرداد  1310ش .بــا گذرانــدن قانونــی از مجلــس شــورای ملّــی ،وزارت اقتصــاد ملّــی بــه ســه اداره ّ
کل
جداگانــه تبدیــل شــد کــه عبــارت بودنــد از:
•اداره ّ
کل صناعت (مهندسی)
•اداره ّ
کل تجارت
•اداره ّ
کل فالحت (کشاورزی)
بدین ترتیب به عمر کوتاه وزارت اقتصاد ملّی خاتمه داده شد.

 .2.7.3پیشه و هنر
وزارت هنــر و پیشــه در اصــل همــان وزارت صنایــع و معــادن اســت کــه در  1317ش .طبــق بخشــنامۀ شــمارۀ
 88410ریاســتالوزراء تغییــر نــام داد.
(سند شمارۀ )1/19/33-297
ایــن وزارتخانــه همــان وظایــف وزارت صنایــع و معــادن را بــر عهــده داشــت ا ّمــا بــا پیشــرفت صنعــت ایــران ،ایــن
وزارتخانــه نیــز گســترش شــایانی یافــت .در  1318ش .ایــن وزارتخانــه شــامل پنــج حــوزه یــا اداره بــود.
•حوزۀ وزارتی
•ادارات ف ّنی
•کارخانهها
•ادارۀ پیشه و هنر استانها
•هنرستانهای مرکز

دوران پهلـــوی ا ّول ( 1304تـــا  1320ش).
نوشـــتار ســـ ّوم:
ِ

14

3

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

هــر کــدام از ادارههــای گفتــ ه شــده ،زیرمجموعههایــی داشــتند کــه بــه کمــک آنهــا امــور صنعتــی ایــران را
مدیریّــت میکردنــد .وزارتخانــۀ یــاد شــده آخریــن وزارتخان ـهای بــود کــه در جهــت سیاس ـتگذاری صنعتــی در
دورۀ پهلــوی ا ّول تشــکیل گردیــد .مهمتریــن بخشــی کــه در تشــکیالت وزارت هنــر و پیشــه بــه چشــم میخــورد
دو دایــرۀ هنرســتانهای مرکــز و اســتانها اســت.
توجــه بیشــتری بــه امــر آمــوزش
ایــن امــر مؤیّــد آن اســت کــه سیاســتگذاران دولــت پهلــوی در ایــن زمــان ّ
صنعــت و مهندســی داشــتهاند .عــاوه بــر ایــن شــعبههایی در هفــت اســتان کشــور از وزارت پیشــه و هنــر بــه
وجــود آمــد .در دورههــای پیــش در بســیاری از شهرســتانها نیــز شــعبههایی از وزارتخانــه وجــود داشــت ،ا ّمــا در
ایــن دوره نوعــی تمرکزگرایــی دیــده میشــود.
(صادقی)186:1387 ،

 .3.7.3صنایع و معادن
در  1310ش .وزارت اقتصــاد ملّــی بــه ســه ادار ه ُک ّل تقســیم شــد .یکــی از ادارات یــاد شــده ،اداره ّ
کل صناعــت بــود.
ـرر شــد توســط رئیــس مســتقل اداره شــود کــه
ایــن اداره تحــت نظــارت عالیــۀ رئیــس الــوزراء قــرار گرفــت و مقـ ّ
ســمت وی برابــر بــا معاونــت وزارتخانــه باشــد و بتوانــد در جلســات شــورای ملــی و هیــأت وزیــران شــرکت نمایــد.
توجــه دولــت بــه ســایر بخشهــای صنعــت و مهندســی از جملــه آمــوزش نیــز جلــب شــد .ایــن
بــا گذشــت زمــانّ ،
ّ
امــر دولــت را ناگزیــر از تغییــر در ســاختار اجرایــی ادارۀ کل صناعــت (مهندســی) کــرد .بدیــن ترتیــب در  1315ش.
ادارۀ ّ
کل صناعــت گســترش بیشــتری یافــت و بــه دو بخــش مرکــزی و والیــات تقســیم شــد.
(سند شمارۀ )27/190/07-240
وجود ادارۀ هنرستانها شامل هنرستانهای دولتی ،رنگرزی و هنرستان ن ِسوان ُمؤیّد این نظریّه است.
در تاریخ  8مهر  1316ش .قانونی از مجلس گذشت که بر طبق آن به جای اداره ّ
کل صناعت ،وزارت صنایع و معادن
پایهگذاری شد.

و آموزشــی ،وزارت علــوم و آمــوزش عالــی ،مهــر 1355
ش.

• .------دانشــگاهها و
آمــوزش عالــی
مؤسســات
ِ
ِّ
و رشــتههای تحصیلــی  1351ش .تهــران :دفتــر

آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1352ش.

• .------راهنمــای رشــتههای تحصیلــی ،شــرایط
اختصاصــی و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و
ســنجش
ـوزش عالــی .تهــران :ســازمان
مؤسســات آمـ
ِ
ِ
ِّ

آمــوزش کشــور ،تیــر  1354ش.
ِ

• .------ســالنامه و احصائ ّیــۀ معــارف ســالهای 1307
و  1308ش .بیجــا :وزارت معــارف و اوقــاف و صنایــع

مســتظرفه 1308 ،ش.

• .------ســالنامۀ پُســتی و تلگرافــی ســال  1315ش.

امیرکبیــر 1356 ،ش.

•بیهقــی ،علیاکبــر .بررســی آمــاری در مــورد اعضــای
مؤسســات
هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و ِّ
آمــوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و
ِ

برنامــه ریــزی علمــی و آموزشــی ،آبــان  1353ش.

عبــاس .بررســی تحــ ّوالت آمــوزش و پــرورش.
•خاقانــیّ ،
تهــران :دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی و ّ ِ
مؤسســۀ مطالعــات
و تحقیقــات اجتماعــی 1352 ،ش.
•ســلیمی ،مصطفــی .مقالــۀ «هنرســتان رنگــرزی» مج ّلــۀ
تعلیــم و تربیــت .س  .24ش  .9تهــران :خــرداد 1329

ش.

•صادقــی ،زهــرا .سیاس ـتهای صنعتــی دوران رضــا شــاه
( 1304-1320ش ).تهــران :انتشــارات خجســته1387 ،

ش.

تهــران :وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن ،ادارۀ آمــار،
ش .21

صدیــق ،عیســی .تاریــخ مختصــر تعلیــم و تربیــت.
• ّ
تهــران :روشــنایی 1316 ،ش.

• .------ســند شــمارۀ  .16201مرکــز اَســناد ریاســت
جمهــوری

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ ِ
آمــوزش عالــی (کتــاب ا ّول).
مؤسســات
ِ
دانشــگاهها و ِّ

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

ســنجش آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
تهــران :ســازمان
ِ

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ ِ
آمــوزش عالــی کشــور (کتــاب
شناســایی رشــتههای
ِ
ســنجش آمــوزش کشــور ،آذر
ســازمان
د ّوم) .تهــران:
ِ

• .------ســند شــمارۀ  .1/19/33-297معاونــت اَســناد
ملّــی ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ ملّــی ج.ا.ایــران.

 1356ش.

ـوزش عالــی
مؤسســات آمـ ِ
• .------ســیرتح ّول تاریخــی ِّ
آمــوزش عالــی).
در ایــران (اساســنامههای مراکــز
ِ

آمــوزش عالــی ،مهــر 1361
تهــران :وزارت فرهنــگ و
ِ
ش.

•لطیفینیــا ،مهشــید .روابــط ایــران و یونســکو
(کمیســیون م ّلــی یونســکو در ایــران) ســالهای از 1327
تــا  1357ش .ج  .2تهــران :ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ

ملّــی ج.ا .ایــران 1385 ،ش.

• .------قوانیــن و اساســنامههای مصــ َّوب دانشــگاهها
ـوزش عالــی کشــور تــا ســال  1349ش.
مؤسســات آمـ
ِ
و ِّ

تمدنــی
مؤسســات ّ
•محبوبــی اردکانــی ،حســین .تاریــخ ِّ
جدیــد در ایــران .چ  .2ج  .2تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ انتشــارات

آمــوزش
تهــران :دفتــر امــور شــوراها ،وزارت علــوم و
ِ
عالــی ،بیتــا.

• .------مج ِّلــۀ ایرانشــهر .ج  .2نشــریۀ ش .22
کمیســیون ملّــی یونســکو در ایــران .تهــران :چاپخانــۀ
دانشــگاه تهــران 1342 ،ش.
• .------مجموعــۀ قوانیــن ســال  1310ش .بیجــا :وزارت
دادگســتری ،بیتــا.

و چــاپ دانشــگاه تهــران 1376 ،ش.

رقیــه .مقالــۀ «تلگــراف» در دانشــنامۀ
•میرابوالقاســمیّ ،
ݑ
جهــان اســام .ج  ،8چ  .1تهــران :بنیــاد دایرهالمعــارف

اســامی 1383 ،ش.

دوران پهلـــوی ا ّول ( 1304تـــا  1320ش).
نوشـــتار ســـ ّوم:
ِ

.8.3کتابنامه

ـوزش عالــی ایــران از  1318تــا 1355
• .------آمــار آمـ
ِ
ش .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی

محمدحســنخان .روزنامــۀ خاطــرات
•
اعتمادالســلطنهّ ،
ّ
اعتمادالســلطنه .بــه کوشــش ایــرج افشــار .تهــران:
ّ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

1307

دورانپهلوید ّوم(1320تا1357ش).
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 .1.4روشنگری

بــا یــورش کشــورهای فرانســه ،روســیه و انگلســتان در سـ ّوم شــهریور  1320ش .بــه ایــران ،جنــگ جهانــی د ّوم بــه کشــور
ســرایت کــرد .نابســامانیهای اقتصــادی و آشــفتگیهای سیاســی ،دســتگاههای اداری و آموزشــی ایــران را دچــار آشــفتگی
کــرد .بســیاری از دبیرســتانهای ف ّنــی و هنرســتانهای صنعتــی تعطیــل شــدند و شــمار هنرجویــان کاهــش چشــمگیری
الیــت هنرســتانهای صنعتــی گسســت شــدیدی ایجاد شــد و جز دو هنرســتان
یافــت .بــا خــروج آلمانیهــا از کشــور ،در ف ّع ّ
بقیــۀ هنرســتانها تعطیــل شــدند و رکــود شــدید در
ـد،
ـ
کردن
ی
م
اداره
را
ـا
ـ
آنه
صنعتــی تهــران و تبریــز کــه ایرانیــان خــود
ّ
آموزشهــای عمومــی و بــه ویــژه آمــوزش ف ّنــی و مهندســی کشــور ایجــاد شــد.
وضعیــت فرهنگــی و اجتماعــی در ایــن دوره ،فرآینــد نوســازی بــه شــیوۀ غربــی ادامــه یافــت و در
از ســویی دیگــر از نــگاه
ّ
جمعیتــی ایــران بهــم ریخــت و
ـاختار
ـ
س
ـور،
ـ
کش
ـدن
ـ
ش
ـی
ـ
صنعت
و
ـازی
ـ
نوس
ـترش
ـ
گس
ـا
ـ
ب
ـت.
ـ
گرف
ت
ـد
برخــی مــوارد نیــز شـ َّ
ّ
متوســط جدیــد
بــه پیــروی از آن دگرگونیهــای فرهنگــی پدیــد آمــد .از پیامدهــای فرآینــد نوســازی کشــور ،رشــد طبقــۀ
ّ
متوســط جدیــد بوده اســت.
ـوزش عالــی از مهمتریــن عوامــل افزایــش طبقــۀ
بــود .افزایــش
جمعیــت شهرنشــین و رشــد آمـ ِ
ّ
ّ
گســترش مراکــز آموزشــی و توســعۀ آمــوزش ِعالــی نقــش بســیار مهــم و اثرگــذاری داشــته اســت.
(گروه اسالم معاصر)871:1379 ،
در این دورۀ زمانی ،سه رویداد مهم که جنبههای علمی ،آموزشی و فرهنگی آنها بسیار اثرگذار بود ،رخ داد:
•شورای مرکزی دانشگاهها؛  1344ش.
آموزش عالی؛  1346ش.
•وزارت علوم و
ِ
آموزش عالی؛  1348ش.
•شورای گسترش
ِ

.1.1.4شورایمرکزیدانشگاهها
در آذر  1343ش .وزارت آمــوزش و پــرورش ایــران پایهگــذاری شــد .تفــاوت بنیادیــن ایــن وزارت جدیــد بــا وزارتهــای
فرهنــگ پیشــین آن بــود کــه وظایــف 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 .وظایــف مربــوط بــه اوقــاف نیــز به ســازمان نوســاختۀ
اوقــاف ســپرده شــده بــود.
ـدارس عالــی و دانشــگاهها ،تعریــف شــده بــود و بــا
عالیــه یعنــی امــور مـ ِ
در وزارت آمــوزش و پــرورش ،معاونــت تعلیمــات ّ
ایــن زمینــه و زیرســاختها ،ســرانجام در  1344ش .ســازمان تــازهای بــه نــام «شــورای مرکــزی دانشــگاهها» بــه ریاســت
وزیــر آمــوزش و پــرورش و بــه قائــم مقامــی ریاســت دانشــگاه تهــران تصویــب و تشــکیل شــد.
ماهیــت اداری و پیشــینۀ دانشــگاهی و علمــی داشــت .در ایــن قانــون آمــده بــود کــه
ایــن شــورا مطابــق قانــون ،ترکیبــی از ّ

1 )1سیاستگذاری (تعیین ّ ِ
آموزش عالی کشور)
خط َمشی کلّی
ِ
مــدارس
2 )2برنامهریــزی :تصویــب اصــول کلّــی برنامههــای تحصیلــی و ســازمانهای آموزشــی و اداری دانشــگاهها و
ِ
عالــی :ماننــد تعییــن شــرایط ورود دانشــجو ،تعییــن میــزان حقال ّتدریــس و یــا شــهریّه ،رســیدگی بــه ســوابق خدمت،
صالحیــت اعضــای هیــأت علمــی در مرتبههــای دانشــیاری و اســتادی و ...
مــدرک تحصیلــی و
ّ
3 )3آمایــش و گســترش در تصویــب و تشــخیص ضــرورت تأســیس دانشــگاه ،دانشــکده ،مدرســۀ عالــی و ایجــاد رشــتهها با
رعایــت احتیاجــات و امکانات کشــور و ...
ـوزش عالــی و در صورت لــزوم اعزام بازرســان
4 )4نظــارتُ :حســن جریــان امــور اداری و آموزشــی انضباطــی دانشــگاهها و آمـ ِ
شایســته و تطبیــق ّ ِ
مؤسســات یــاد شــده بــا احتیاجــات و امکانــات کشــور و حفــظ یا انحــال تمام یــا جزئــی از آنها
5 )5اعطای درجات افتخاری به پیشنهاد دانشگاهها
6 )6انتخاب ریاست دانشگاه و تأیید رئیس دانشکده
توســط وزیــر و انتصــاب ّ ِ
پیشــنهاد ســه نامــزد بــرای ریاســت هــر دانشــگاه جهــت انتخــاب ِ[یکــی از آنهــا] ّ ِ
توســط شــاه و
نیــز تأییــد رؤســای دانشــکدههای پیشــنهادی توســط رؤســای دانشــگاهها «شــورای مرکــزی دانشــگاهها» بــرای ایجــاد
ـوزش عالــی در ســطح ملــی و تناســب و همگرایــی آن بــا رونــد برنامههــای عمرانــی و توســعه
هماهنگــی و انســجام آمـ ِ
کشــور در راســتای مدرنیتــه کــردن امــور دولتــی بــه وجــود آمــده بــود .زیــرا در آن روزگار ،شــرایط موجــود نوعــی تمرکز در
آمــوزش عالــی را ایجــاب میکــرد.
سیاســتگذاری و برنامهریــزی و نظــارت بــر
ِ
این شورا از  1344تا  1354ش .در انجام وظایف سازمانی خود ف ّعال بوده است.

آموزش عالی
 .2.1.4وزارت علوم و
ِ
ـب قانــون پایهگــذاری «شــورای مرکــزی دانشــگاهها» و در آســتانۀ برنامــۀ چهــارم کشــور ،تغییــری
دو ســال پــس از تصویـ ِ
آموزش
در ســازمان دولــت بــرای بهبــود و پیشــرفت آمــوزش عالــی کشــور داده شــد و آن تشــکیل وزارت مســتقل «علــوم و
ِ
عالــی» و جــدا شــدن از «وزارت آمــوزش و پــرورش» بــود .در  30بهمــن  1346ش .قانــون آن بــه تصویــب مجلــس شــورای
ملّی رســید.

آموزش عالی
 .1.2.1.4بخشی از شرح وظایف وزارت علوم و
ِ
 )1راهبرد ملّی و سیاستگذاری (تعیین هدفهای علمی ،تحقیقاتی و آموزشی):

آموزش عالی با توجه به نیازمندیهای کشور
تهیه و تنظیم برنامههای مربوط به علوم و پژوهشهای علمی و
ِ
• ّ
•تعیین ّ ِ
خط مشی آموزشی کشور
•اهتمام در توسعۀ پژوهشهای علمی در سراسر کشور
•تشویق و ارشاد پژوهشهای جمعی و فردی
•بسط و توسعه و ترویج علوم و فنون در شئون مختلف کشور
آموزش عالی:
 )2برنامهریزی کالن
ِ
کلیۀ سطوح و هماهنگ ساختن آنها با همدیگر
•تنظیم طرح های کلّی و اساسی آموزش ملّی در ّ

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

شــورای مرکــزی ضمــن تشــکیل کمیســیونهای الزم میبایســتی بــه چنــد وظیفــه عمــل کنــد:

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

•تعیین ّ ِ
خط مشی کلّی در مورد اعزام دانشجویان به خارج
 )3آمایش و گسترش:
•صدور اجازۀ تأسیس یا توسعۀ دانشگاهها یا دانشکدهها و ّ ِ
آموزش عالی
مؤسسات
ِ
 )4هماهنگی:
•بررسی و هماهنگی طرحهای تحقیقاتی وزارتخانهها و ّ ِ
آموزش عالی و ...
مؤسسات
ِ
•به عهده گرفتن وظایف وزارت آموزش و پرورش در مورد انستیتوهای تکنولوژی
 )5حمایت:
•ایجاد یا تجهیز و توسعۀ مراکز تحقیقاتی و علمی مورد نیاز
 )6ارتباطات بینالمللی:
•ادارۀ امور نمایندگی ثابت ایران در یونسکو
آموزش عالی
•روابط فرهنگی بین المللی در سطح
ِ
 )7نظارت:
•نظارت بر امور دانشــگاهها و دانشکدهها
الیت و یا لغو ّ ِ
مقررات
مؤسســات
ِ
•جلوگیری از ادامۀ ف ّع ّ
آموزش عالی در صورت عدم رعایت ّ
کلیۀ مراکز تحقیقاتی و علمی کشــور
•نظارت بر ّ
•رســیدگی بــه مــدارک تحصیلــی صــادره از ّ ِ
ـوزش عالــی خارجــی بــه ایرانیــان و تعییــن ارزش و
مؤسســات آمـ ِ
تطبیــق آنهــا
کلیــۀ وظایــف و اختیــارات وزیــر آمــوزش و پــرورش در «شــورای مرکــزی دانشــگاهها» و هیأتهــای
همچنیــن ّ
ِ
ـوزش عالــی ســپرده شــد.
ـوزش عالــی بــه وزیــر علــوم و آمـ ِ
مؤسســات آمـ ِ
اُمنــای دانشــگاهها یــا دانشــکدهها و ّ
در  18اَمــرداد  1353ش .وظایف دیگری همچون:
•ادارۀ امور نمایندگی ثابت ایران در یونســکو
•تشــخیص ارزش علمی گواهینامههای آموزش عالی و تعیین ارزش آنها و ...
آموزش عالی کشــور افزوده شد.
بر وظایف وزارت علوم و
ِ
ـی خــود رســید
در طــول دهــۀ  40فراینــد تکثیــر دانشــگاهها و مـ
ِ
ـدارس عالــی بــه بیشــترین تعــداد از رشــد کمـ ّ
و در  1351ش .یعنــی پایــان برنامــۀ چهــارم  8دانشــگاهِ ّ 54 ،
مؤسســۀ آمــوزش عالــی در پایههــای کارشناســی
بــه بــاال و ِ ّ 96
الیــت داشــت .افــزون بــر تهــران ،در  24شــهر دیگــر
مؤسســۀ آمـ ِ
ـوزش عالــی در پایــۀ کاردانــی ف ّع ّ
ِّ
آمــوزش عالــی پایهگــذاری شــده بــود.
مؤسســات
ِ
ـوزش
در طــول دهــۀ ، 5 0ســهم دسترســی زنــان بــه آمــوزش عالــی از  17/6 %بــه  29/94 %رســیده بــود ا ّمــا تمرکــز آمـ ِ
عالــی هنــوز در پایتخــت دیــده میشــد.

•افزایش گوناگونی دورههای کاردانی ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکتری
• افزایش گوناگونی برنامهها به لحاظ روزانه و شبانه
آموزش عالی
• افزایش سهم نسبی شهرهای دیگر غیر از تهران در پوشش
ِ
• افزایش شمار دانشگاهها ،دانشکدهها و ّ ِ
مدارس عالی
آموزش عالی ،هنرستانها و
مؤسسات
ِ
ِ
• افزایش گوناگونی دورههای پیوسته و ناپیوسته
توجه و اندیشهبرانگیز است.
شایان ّ
اگرچــه در آغــاز دهــۀ س ـ ّوم ســدۀ کنونــی در ایــران ،یــک دانشــگاه 5 ،دانشــکده 7 ،مدرســۀ عالــی 5 ،آموزشــگاه عالــی و
 2هنرســتان و هنرســرای عالــی و  ...وجــود داشــت ا ّمــا از فاصلــۀ ســالهای  1326ش .رشــد و پیشــرفت چشــمگیری و
معنــاداری دیــده میشــود ،بــه گونـهای کــه در  1340ش 8 .دانشــگاه 9 ،دانشــکده 9 ،مدرســۀ عالــی ،یــک ّ ِ
مؤسســۀ آمــوزش
عالــی 4 ،هنرســتان صنعتــی و  ...وجــود دارد.
تخصصــی در تهــران و شهرســتانها ،مراکــز آمــوزش عالــی بیــش از
در دهــۀ پنجــاه بــا پایهگــذاری دانشــگاههای صنعتــی و ّ
ـوزش عالــی ایــران خیــز بلنــدی بــه جلو برداشــت.
پیــش تکثیــر شــدند و نظــام آمـ ِ
آموزش عالی و تحقیقات کشور در  1350ش .چنین گزارش شده است:
آمار رشد و ایجاد واحدهای
ِ
 13دانشــگاه 14 ،دانشــکده 23 ،مدرســۀ عالــیِ ّ 6 ،
مؤسســۀ آمــوزش عالــی 23 ،آموزشــگاه عالــی 5 ،هنرســتان صنعتــی و
تهیــۀ
کیفیــت ،توســعۀ تف ّکــر علمــی ،توســعۀ ابتــکار و نــوآوری ،تولیــد دانــش و ّ
 23انســتیتو تکنولــوژی صنعتــی بــه بهبــود ّ
تکنولــوژی الزم بــرای اســتفادۀ بهینــه از منابــع طبیعــی کشــور ،همکاری دانشــگاه بــا بخشهای تولیــدی و خدماتــی ،تقویت
تحقیقــات و گســترش همکاریهــای بیــن المللــی در علــم و تحقیــق از مهمتریــن اهــداف بخــش آمــوزش برنامــۀ عمرانــی
حاکمیــت بــود.
پنجــم ( 1352-56ش).
ّ
ـاص خــود در مدیریّــت پیــروی میکردنــد.
در  1353ش 12 .دانشــگاه از قانــون هیــأت اُمنــا و  5دانشــگاه دیگــر از قانــون خـ ّ ِ
ِّ
«مؤسســۀ عالــی آمــوزش ارتباطــات» و «دانشــکدۀ نقشـهبرداری» نیــز از طریــق هیــأت اُمنــا اداره میشــدند.
ـوزش عالــی غیــر دولتــی در طــول ســالهای  1351-59ش .بــه رشــد و گســترش خــود ادامــه داد و در  1353ش .هــم
نظــام آمـ ِ
ـوزش عالــی غیــر
ـ
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ـ
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از نظــر شـ
ِ
ِ
ـون ادارۀ امور ّ ِ
مؤسســات
دولتــی از  30مرکــز در  1350ش .بــه  44مرکــز در  1354ش .افزایــش یافتــه بــود؛ اگرچــه با
ِ
تصویب قانـ ِ
ـوزش عالــی غیــر دولتــی را بــه
ـوزش عالــی غیــر دولتــی در  1354/4/17ش .وزارت علــوم و آمــوزش عالــی ،بیشــتر مراکــز آمـ ِ
آمـ ِ
ـمیت نشــناخت و آمــار آنهــا را در آمارگیریهــای رســمی ّ ِ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی آموزشــی وارد نکــرد.
رسـ ّ
(انتظاری )31:1388 ،و (فراستخواه)263:1388 ،

آموزشعالی
.3.1.4شورایگسترش
ِ
آموزش عالی اجازه داده شـد تا با تصویب شـورای گسـترش
در  17تیـر  1354ش .بـر اسـاس قانـون مصـ َّوب بـه وزارت علوم و
ِ
آموزش عالی غیردولتی را نیز بر عهده بگیرد و این ّ ِ
آمـوزش عالـی ،ادارۀ امـور ّ ِ
مؤسسـات را طبق ضوابطی که از طرف
مؤسسـات
ِ
ِ
شـورای یاد شده تعیین میشـود ،اداره نماید.
ایـن شـورا از  1354تـا  1358ش .در امـر وظیفۀ سـازمانی و مأموریّت دانشـگاهی خویـش در پایهگذاری ،ادغـام یا انحالل
دانشـگاهها یـا مراکز و ّ ِ
آمـوزش عالیف ّعال بوده اسـت.
مؤسسـات
ِ

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

در مجموع در این دورۀ تاریخی از کشور

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

.4.1.4کتابنامه

• .------مقالــۀ «پهلــوی» در دانشــنامۀ جهــان اســام.
چ  .1ج  .5تهــران :گــروه اســام معاصــر ،بنیــاد دایـ ݑ
ـره
المعارف اســامی 1379 ،ش.

آمــوزش عالــی،
•انتظــاری ،یعقــوب .شــصت ســال
ِ

تحقیقــات و فنّــاوری در ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ
پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی 1389 ،ش.
ـوانح دانشــگاه
•فراســتخواه ،مقصــود .سرگذشــت و سـ
ِ
ـوزش عالــی و تحــ ّوالت
در ایــران ،بررســی تاریخــی آمـ
ِ
اقتصــادی ،اجتماعــی ،سیاســی و فرهنگــی موثِّــر بــر آن.

تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ خدمــات فرهنگــی رســا 1387 ،ش.

آموزش عالی
مؤسسات
ِ
 .2.4مراکز و ِّ

مؤسسۀ هواشناسی و علوم َج ّو
ِّ .1.2.4
.1.1.2.4پیشینه

ِّ
مؤسســۀ هواشناســی و علــوم َج ـ ّو ،در آغــاز وابســته بــه وزارت جنــگ بــوده اســت و در  1323ش .پایهگــذاری شــده
ُ
ُ
اســت .بــه شــیوۀ هیــأت امنایــی اداره میشــده اســت و رئیــس هیــأت امنــای آن ،وزیــر جنــگ بــوده اســت.
مؤسســه زیــر نظــر اداره ّ
ایــن ّ ِ
کل هواشناســی و بــا نــام «آموزشــگاه عالــی اختصاصــی هواشناســی» کار خــود را در 1326
ش .آغــاز کــرده اســت .منظــور از پایهگــذاری آن افزایــش ســطح آمــوزش پرســنل ف ّنــی هواشناســی کشــور بــوده اســت.
ایــن آموزشــگاه در  1351ش .بــه وزارت راه و ترابــری واگــذار شــده اســت .نکتــۀ جالــب آن اســت کــه ایــن آموزشــگاه نه
تنهــا شــهریّهای از دانشــجویان دریافــت نمیکــرده اســت بلکــه ماهیانــه  1500ریــال بــرای دورۀ کارآموزشــی2000 ،
ریــال بــرای دورۀ فــوق دیپلــم تکنســین مخابــرات 5000 ،ریــال بــرای فوقلیســانس کمــک هزینــۀ تحصیلــی نیــز
مـیداده اســت.
(دفتر طرحها و بررسیها)116 :1352 ،
ِّ
«مؤسســۀ
ـوزش عالــی ایــن آموزشــگاه بــه
در مهــر  1354ش .بــا تصویــب دبیرخانــۀ شــورای گســترش وزارت علــوم و آمـ ِ
هواشناســی و علــوم َج ـ ّو» تغییــر نــام داده اســت و رشــتههای تحصیلــی آن :هواشناســی ،هواشناســی ســینوپتیکی و
هواپیمایــی ،اقلیمشناســی بــر پایــۀ کشــاورزی ،ا َ َدوات کشــاورزی ،هواشناســی هیدرولــوژی بــوده اســت.
در ایــن زمــانِ ّ ،
مؤسســه دارای  1000مترمربّــع وســعت زیربنــای آموزشــی ،یــک بــاب کتابخانــه بــا  1000جلــد کتــاب،
یــک بــاب آزمایشــگاه و ُ 34مــد ّ ِرس بــوده اســت کــه همگــی نیمــه وقــت انجــام وظیفــۀ آموزشــی میکردهانــد.
(طایی پور و دیگران)1355 ،
تخصصی و پایههای:
این آموزشگاه دورههای
ّ
دیپلم :رشتههای دیدهبانی سطح زمین و دیدهبانی َج ّو باال
فوق دیپلم :در رشتۀ کمک مهندسی رادیو (الکترونیک)
لیسانس :رشتههای مهندسی پیش بینی (هواشناسی)َ ،ج ّ ِو باال (هواشناسی) و ادوات هواشناسی
فوق لیسانس :رشتة مهندسی عالی َج ّو
را ارائه و اجرا کرده است.
(دفتر طرحها و بررسیها)116 :1352 ،
شرایط اختصاصی گزینش دانشجو:
زبان خارجی دوران تحصیل انگلیسی است.
ح ّ ِداقل مجموع امتیازات داوطلبان ورود به این آموزشگاه در آزمایش همگانی  900تعیین شده است.

این ّ ِ
موسسه عالی گرایشهای:

اقلیمشناسی

گرایشــی از دانــش هواشناســی اســت کــه در مــورد اثــرات عوامــل گوناگــون موثّ ِــر بــر هــوای مناطــق مختلــف و
شــناخت اقلیمهــای هواشناســی بحــث و بررســی میکنــد .عوامــل مخ ـ ّ ِرب ج ـ ّ ِوی ماننــد ســیل ،انــواع طوفانهــا،
یخبنــدان ،خشکســالی و  ...را میتــوان بــا پیشبینــی بــه موقـع شناســایی و اثــرات آن را خنثــی نمــوده و بــا تقلیــل
خرابیهــای ناشــی از خســارات مالــی و جانــی شــدید کــه در بســیاری از مــوارد ارزش اقتصــادی آن سرســامآور
اســت ،جلوگیــری و بــر قــدرت مالــی و امکانــات و مقــدورات اقتصــادی اضافــه کــرد.
خاص ،جغرافیای فیزیکی ،اقلیمشناسی عمومی،
دروس اختصاصی دورۀ دانشبهری این رشته :پدیدهبانیهای
ّ
اقلیمشناسی دینامیکی و سینوپتیکی ،طبقهبندی اقلیمی ،اقلیمشناسی آماری و ...
ی فیزیکی ،زیستشناسی ،گیاهشناسی ،روشهای اقلیمشناسی،
دروس دورۀ دانشیابی این گرایش :شیمی ،جغرافیا 
هواشناسی ،آمار جغرافیای فیزیکی و ...
هواشناسی سینوپتیک
ایــن رشــته شــاخهای از علــم هواشناســی اســت کــه در مــورد اثــرات عوامــل جــ ّوی در امــر هواپیمایــی بحــث
عملیــات اکتشــاف ف ّنــی
عملیــات تاکتیکــی هوایــی شــامل ماموریّتهــای پــروازی،
میکنــد .ماموریّتهــای مهــم
ّ
ّ
هواپیمایــی و ماموریّتهــای دفــاع هوایــی و کنتــرل هدایــت هواپیماهــا نیــاز بــه ّ
اطالعــات گذشــته ،حــال و آینــده
اهمیــت ویــژهای برخــوردار بــوده
کلیــۀ ســطوح َجـ ّو در کشــور و منطقــه نیازمنــد اســت .ایــن رشــته از ّ
هواشناســی از ّ
اســت.
عملیات زمینی ،هواشناسی جهانی،
خاص ،اثر عوامل َج ّوی بر
دروس اختصاصی دورۀ دانشبهری :دیدهبانیهای
ّ
ّ
ّ
تهیۀ اطالعات پروازی و ...
DOCها ،آنالیز پیشرفتهَ ،ج ّو باال ،بریفینگ و ّ
دروس دورۀ دانشیابی T-Q :گرام ،هواشناسی ،هواشناسی هواپیمایی ،ا َ َدوات و روشها ،کدهای دیدهبانی ،مدیریّت،
پیشبینی ،تشکیالت هواشناسی ملّی و بین المللی و ...
هواشناسی عمومی
ّ
اطالعــات آمــاری و علمــی و پژوهشــی ،پیشبینیهــای صحیــح و بــه موقــع بامــدت زمانهــای متفــاوت و
مشــاورت صحیــح هواشناســی دارای ارزشهــای اقتصــادی و اعتبــاری زیــاد در جوامــع پیشــرفته و در حــال رشــد
بــوده و میباشــد .بــه گونــهای کــه دولتهــا توســعۀ ســریع خدمــات هواشناســی ملّــی را تأییــد و پشــتیبانی
ـدت زمانــی کوتــاه ،بــه انــدازهای وســعت پیــدا نمــوده اســت کــه ح ّتــی
کردهانــد .خدمــات علــم هواشناســی در مـ ّ
تحــ ّوالت اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی صنعــت رابطــۀ مســتقیمی بــا ایــن علــم پیــدا نمــوده اســت.

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

کلیۀ دانشجویان همه ماهه مبلغ  5000ریال به عنوان کمک هزینه پرداخت میشود.
به ّ
ِ
کلیۀ پذیرفتهشدگان پس
و
کنند
استفاده
زبان
های
س
کال
از
توانند
ی
م
تحصیل
ت
د
م
تمام
در
آموزشگاه
این
دانشجویان
ّ
ّ
از اتمام کالس در گروه پنج پایۀ یک به استخدام سازمان هواشناسی ایران در خواهند آمد.
کلیۀ دانشجویان برای خدمت در سازمان هواشناسی تع ّهد  5ساله گرفته خواهد شد.
از ّ
توجه به کارایی و سوابق خدمت ،امکان ادامۀ تحصیل تا لیسانس وجود دارد.
با
کارمندان
برای
ّ
خاص این آموزشگاه به دورۀ د ّوم تحصیالت
کسانی که به درجۀ فوق دیپلم نائل میشوند میتوانند طبق ضوابط
ِّ
(لیسانس) وارد و با رعایت موازین مربوط ،به درجۀ لیسانس نائل شوند.
آموزش کشور)1354 ،
سنجش
(سازمان
ِ
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

دروس اختصاصــی دورۀ دانشــیابی :آنالیــز بردارهــا ،هواشناســی ،هندســۀ تحلیلــی ،محاســبات رقومــی و گرافیــک
ترمودینامیــک ،هواشناســی دینامیــک ،هواشناســی فیزیکــی ،هواشناســی ســینوپتیک ،ا َ َدوات و روشهــا ،اقلیمشناســی
هیدرولــوژی ،آتســمفرها و اقیانوسهاوهیدرودینامیــک
دروس اختصاصــی دورۀ دانشــوری :الــف) دروس مهــاد :هواشناســی دینامیــک ،هواشناســی فیزیکــی ،آلودگــی
هــوا ،هواشناســی آمــاریو هواســنجی ب) دروس کهــاد :هواشناســی هوانــوردی ،هواشناســی راداری ،هواشناســی
آمــاری ،فیزیــک زمیــن ،آلودگــی هــوا ،هواشناســی بــه کمــک ماهوارههــا ،میکــرو کلیماتولــوژی
ِّ
«مؤسســۀ هواشناســی و علــوم َج ـ ّو» وابســته بــه ســازمان هواشناســی
ایــن رشــته و گرایــش در هــر ســه ســطح در
کشــور و تنهــا در دورۀ دانشــوری (فوقلیســانس) در ّ ِ
مؤسســۀ ژئوفیزیــک دانشــگاه تهــران تدریــس میشــده اســت.
ا َ َد ِ
وات هواشناسی
در ایــن رشــته شــیوۀ پیشبینــی اوضــاع جـ ّوی بــه کمــک ابــزار و ادوات پیشــرفتۀ هواشناســی آمــوزش داده میشــده
اســت .آشــنایی بــه ســاز و کار و شــیوۀ کارکــرد ابــزار هواشناســی بــرای دانشــجویان ایــن رشــته ضــروری بوده اســت.
دروس اختصاصــی دورۀ دانشــبهری :ادوات هواشناســی عمومــی ،روشهــا و دیدهبانــی شــبکۀ ایســتگاهها،
مخابــرات و ادوات ،رادیــو مکانیــک ،تعمیــرات و کالیبــره کــردن ســطح زمیــن و ســطح فوقانــی و ...
دروس اختصاصــی دورۀ دانشــیابی :دســتگاههای الکترونیــک و مخابــرات ،رادار ،ادوات َجــ ّ ِو بــاال ،هواشناســی،
هواســنجی ،ایســتگاههای خــودکار ،الکترونیــک پیشــرفته و ...
را آموزش ف ّنی و مهندسی میداده است.
(طایی پور و دیگران)1355 ،

آموزش عالی
 .2.1.2.4آمار
ِ
آموزش عالی آموزشگاه عالی اختصاصی هواشناسی و علوم َج ّو
جدول ، 9آمار
ِ
شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان

ردیف

سال تحصیلی

1

1341

-

2

1342

-

-

3

1343

-

-

-

4

1345

10

82

92

-

5

1346

-

-

-

3

13

6

1347

-

20

20

-

19

19

7

1352

-

15

15

-

-

-

8

1354

55

156

211

-

-

-

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

-

-

-

16

16

-

-

16

16

15

16

31

-

16

ِّ
(مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی )1355 ،و (طایــی پــور و دیگــران )1355 ،و (دفتــر طرحهــا
و بررســیها)116 :1352 ،

ـوزش عالــی ایــران ،از ســال  1318تــا
• .------آمــار آمـ ِ
 1355ش .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی

ـوزش عالــی ،مهــر
علمــی و آموزشــی ،وزارت علــوم و آمـ ِ
 1355ش.

آمــوزش عالــی و
مؤسســات
ِ
• .------دانشــگاهها و ِّ

رشــتههای تحصیلــی ســال  1351ش .تهــران :دفتــر
آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1352ش.

•.------راهنمــای رشــتههای تحصیلــی ،شــرایط
اختصاصــی و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و
ـنجش
ـوزش عالــی .تهــران :ســازمان سـ
مؤسســات آمـ
ِ
ِ
ِّ

آمــوزش کشــور ،تیــر  1354ش.

آمــوزش عالــی 1362 ،ش.
و
ِ

ـوزش عالــی در
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
آمــوزش عالــی
مؤسســات
ِ
ایــران :دانشــگاهها و ِّ
ســنجش
کشــور ( کتــاب ا ّول) .تهــران :ســازمان
ِ

آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
ِ

ـوزش عالــی در
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
آمــوزش عالــی
ایــران :شناســایی رشــتههای
ِ
ســنجش
کشــور ( کتــاب د ّوم) .تهــران :ســازمان
ِ

آمــوزش کشــور ،آذر  1356ش.
ِ

 .2.2.4مدرســۀ عالی نقشه برداری
.1.2.2.4پیشینه

واقعیــت آن اســت کــه« :ترویــج علــم و عمــل نقشهکِشــی» و «اشــباع علــم تپگرافــی» کــه در قواعــد
ّ
برداشــتن نقشــۀ والیــات اســت ،در دورۀ ناصــری پدیــدار شــده اســت.
(اعتمادالســلطنه ،به کوشــش ایرج افشــار 13 :1374 ،و )128
ّ

مدرســۀ عالــی نقش ـهبرداری از ّ ِ
مؤسســات آمــوزش عالــی وابســته بــه وزارت جنــگ بــوده اســت .در 1333
الیــت داشــته اســت.
ش .پایهگــذاری شــده و تــا  1337ش .نیــز ف ّع ّ

ایــن مدرســۀ عالــی ،دوبــاره از  1344ش .بــا اساســنامۀ تــاز های کار و آمــوزش خــود را از ســرگرفته اســت
تخصصــی:
و دارای دور ههــای
ّ

مهندس نقشهبرداری
کــه شــرط تحصیــل در آن داشــتن لیســانس در رشــتههای ریاضــی ،فیزیــک ،مهندســی راه و ســاختمان
موفقیــت در مســابقۀ ورودی بــوده اســت .ایــن رشــتۀ تحصیلــی ویــژۀ پســران بــوده
یــا معــدن ،همچنیــن
ّ
اســت .م ـ ّ ِد ت تحصیــل در ایــن دوره دو ســال تعریــف شــده بــوده کــه نُــه مــاه از هــر ســال بــا تحصیــات
نظــری و دو مــاه دیگــر نیــز دانشــجویان در اردوهــای صحرایــی مشــغول تمرینــات عملــی نقشــهبرداری
ِّ
متوســط  30ســاعت در هفتــه ارائــه میشــده اســت.
بودهانــد .درسهــا ،در هــر هفتــه بــه طــور
مقدماتی نقشهبرداری
دورۀ ّ
دانشــجویان ایــن دورۀ تحصیلــی ،از میــان پســران دارای دیپلــم رشــتۀ ریاضــی بــا مســابقۀ ورودی انتخاب میشــدهاند.
م ـ ّ ِدت تحصیــل ایــن دوره نیــز دو ســال بــوده اســت .دانشآموختــگان ایــن دوره،گواهینامــۀ کاردانــی (تکنیســین)
درجــه یــک نقشــهبرداری کــه ارزش آن فوق ّ ِ
متوســطه اســت ،دریافــت میکردهانــد.
دورۀ تکمیلینقشهبرداری
مقد ماتــی کــه  5ســال کارآمــوزی کــرده باشــند بــا
دانشــجویان ایــن دوره از بیــن دانشآموختــگان دورۀ ّ
مســابقه ورودی انتخــاب میشــد هاند .مــ ّ ِد ت تحصیــل ایــن دوره نیــز ماننــد دورۀ پیــش دو ســال بــوده
اســت .دانشآموختــگان ایــن دوره ،دانشــنامۀ لیســانس در رشــتۀ مهندســی نقشــهبرداری میگرفتهانــد.

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

.3.1.2.4کتابنامه

•جــوان ،خســرو .و داوری ،احمــد .رشــتههای تحصیلــی
آمــوزش عالــی ایــران بــر
مؤسســات
ِ
دانشــگاهها و ِّ
اســاس مص َّوبــات مراجــع ذیربــط از ســال  1301تــا
 1358ش .تهــران :معاونــت آموزشــی وزارت فرهنــگ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

دورۀ کارتوگرافی
مـــ ّ ِد ت آن دو ســـال بـــوده اســـت .در هـــر ســـال تحصیلـــی ن ُـــه مـــاه درس و دو مـــاه از تابســـتان را بـــا
پســـران
انجـــام تمرینهـــای کارتوگرافـــی میگذرانید هانـــد .دانشـــجویان ایـــن رشـــته از بیـــن دختـــران و
ِ
دارنـــدۀ دیپلمهـــای در رشـــتههای طبیعـــی و ریاضـــی بـــا مســـابقۀ ورودی انتخـــاب میشـــد هاند .بـــه
دانشآموختـــگان ایـــن رشـــته مـــدرک کاردانـــی (تکنســـین) درجـــه یـــک کارتوگرافـــی کـــه ارزش آن
فو ق ّ ِ
متوســـطه بـــوده اســـت ،میداد هانـــد.
(محبوبــی اردکانی)495 :1350 ،
در  1350ش .مدرســـۀ عالـــی نقشـــهبرداری دارای کتابخانـــهای بـــا  700جلـــد کتـــاب موجـــودی و 11
جلـــد کتـــاب منتشـــر شـــده ،گـــزارش شـــده اســـت.
(همان)
در  1351شِ ّ .
موسســـۀ عالـــی نقشـــهبرداری کتابخانـــهای بـــا  4216جلـــد کتـــاب 28 ،جلـــد انتشـــارات
علمـــی 2 ،بـــاب آزمایشـــگاه ،اعضـــای هیـــأت علمـــی بـــا  27نفـــر عضـــو ( 2اســـتاد 2 ،دانشـــیار3 ،
اســـتادیار و ُ 20مـــد ّ ِر س) داشـــته اســـت .وســـعت زمیـــن آن  1000مترمر بّـــع و مســـاحت زیربنـــای
ســـاختمان آموزشـــی آن  372مترمر بّـــع بـــوده اســـت .شـــهر یّه دریافتـــی؛ فقـــط بـــرای دورۀ لیســـانس
 40/000ریـــال بـــوده اســـت.
(دفتر طر حها و بررسـیها)1352 ،
در  1353ش .ایـــن ّ ِ
کمـــی و کیفـــی داشـــته اســـت ،بـــه گونـــهای کـــه
مؤسســـه رشـــد و پیشـــرفت مناســـب
ّ
وســـعت زمیـــن آن  30/000مترمربّـــع ،مســـاحت زیربنـــای ســـاختمان آموزشـــی آن  2212مترمربّـــع و شـــمار
دانشـــجویان آن نیـــز بیـــش از دو برابـــر شـــده اســـت .همچنیـــن اعضـــای هیـــأت علمـــی بـــه  42نفـــر افزایـــش
یافتـــه اســـت کـــه از ایـــن شـــمار  20نفـــر تمـــام وقـــت و  22نفـــر نیمـــه وقـــت بودهانـــد.
(طایــی پور و دیگران)1355 ،
کیفیـــت امـــور آموزشـــی و پژوهشـــی نیـــز چشـــمگیر بـــوده اســـت تـــا جایـــی کـــه
ایـــن رشـــد از دیـــدگاه
ّ
هـــر ســـاله شـــماری از دانشـــجویان کشـــورهای آســـیایی و خاورمیانـــه بـــرای ادامـــۀ تحصیـــل و احـــراز
تخصـــص بـــه ایـــن ّ ِ
مؤسســـۀ عالـــی مراجعـــه میکرد هانـــد.
ّ
آموزش کشور)1354 ،
ـنجش
ِ
(سازمان سـ ِ
علـــی اکبـــر بیهقـــی در  1353ش .نیـــز در ارائـــۀ گـــزارش پژوهـــش خویـــش در نشـــان دادن و بازنمایـــی
ِّ
«مؤسســـۀ عالـــی نقشـــهبرداری»  18جلـــد کتـــاب 46 ،مقالـــۀ
ایـــن رشـــد کیفـــی آورده اســـت کـــه
داخلـــی 11 ،مقالـــۀ خارجـــی و  49جـــزوۀ آموزشـــی را منتشـــر کـــرده اســـت .بـــر پایـــۀ همیـــن گـــزارش،
ص ــرف وق ــت ب ــر مبن ــای  40س ــاعت در هفت ــه 7 ،س ــاعت ام ــور پژوهش ــی و  7/5س ــاعت ام ــور آموزش ــی
گفتـــه شـــده اســـت.
(بیهقی)1353 ،
در  1355شِ ّ .
مؤسســـۀ عالـــی نقشـــهبرداری ،تغییـــر نـــام داده و بـــا عنـــوان «دانشـــکدۀ نقشـــهبرداری»
بـــه ســـازمان جغرافیایـــی کشـــور واگـــذار میشـــود .ایـــن دانشـــکده در آزمـــون ورودی خـــود  35نفـــر از
رشـــتۀ ریاضـــی گزینـــش کـــرده اســـت.

•منحصــر ا ً داوطلبان مرد پذیرفته میشــوند.
•زبـــان خارجـــی دوران تحصیـــل ،زبـــان انگلیســـی اســـت و داوطلبـــان بایـــد همیـــن زبـــان را در
آزمایـــش همگانـــی امتحـــان داده باشـــند.
ِ
شرایطاختصاصی:
مـــد ت تحصیـــل دو ســـال اســـت و دانشـــجویان بایـــد در تابســـتان هـــر ســـال کارآمـــوزی عملیـــات
• ّ
صحرایـــی را در خـــارج از تهـــران انجـــام دهنـــد.
•ســـاعات درس صبـــح و عصـــر اســـت و دانشـــجویان نبایـــد در ّ ِ
مؤسســـات دیگـــر مشـــغول بـــه کار یـــا
تحصیـــل باشـــند.
•بــه دانشــجویان ماهانــه هفت هزار ریال کمــک هزینۀ تحصیلی پرداخت خواهد شــد.
•هیچگونــه تع ّهدی از لحاظ تأمین مســکن برای دانشــجویان نمیشــود.
مقـــر رات
•پذیرفتهشـــدگان بایـــد تع ّهـــد معتبـــر بســـپارند کـــه پـــس از فراغـــت از تحصیـــل طبـــق
َّ
ج ــاری وق ــت ،ب ــه اس ــتخدام س ــازمان ثب ــت اس ــناد و ام ــاک کش ــور درآین ــد و ح ّ ِد اق ــل  5س ــال در
نقاطـــی کـــه ایـــن ســـازمان تعییـــن خواهـــد کـــرد ،خدمـــت کننـــد.
•بـــه دانشآموختـــگان گواهینامـــۀ دانشـــبهری (فـــوق دیپلـــم) درجـــه یـــک نقشـــهبرداری داده
خواهـــد شـــد.
آموزش کشور)1355 ،
ـنجش
ِ
(سازمان سـ ِ
آمـــوزش عالـــی ،دانشـــکدۀ نقشـــهبرداری در پایههـــای
از  1357ش .بـــا تصویـــب شـــورای گســـترش
ِ
فـــوق دیپلـــم ،لیســـانس و فـــوق لیســـانس در رشـــتههای نقشـــهبرداری و کارتوگرافـــی دورۀ آموزشـــی
برگـــزار کـــرده اســـت.
(جوان و داوری)1362 ،
روشــنگری در محتوای رشتۀ کارتوگرافی
تهیـــۀ نقشـــه در آغـــاز بایـــد عکسهـــای هوایـــی یـــا زمینـــی را ترســـیم نمـــود .هـــر سِ ـــری از
بـــرای ّ
عوارضـــی کـــه در موقـــع چـــاپ دارای رنـــگ معینـــی هســـتند بایـــد روی ورقههـــای جداگانـــه ترســـیم
تهیـــه میشـــوند ،عمومـــاً هـــم قیـــاس بـــا پیشنویسهـــای
شـــوند .نقشـــههایی کـــه بدیـــن ترتیـــب ّ
عملیـــات زمینـــی یـــا فتوگرافـــی میتـــوان
فتوگرافـــی هســـتند .بـــه وســـیلۀ ایـــن نقشـــهها ،بـــدون
ّ
تهیـــه نمـــود کـــه دارای همـــة مشـــتقات نقشـــه و مبنـــا خواهنـــد
نقشـــههایی بـــه مقیا سهـــای کوچکتـــر ّ
عملیـــات در رشـــتۀ کارتوگرافـــی در ســـطح دانشـــبهری آمـــوزش داده میشـــده اســـت.
بـــود .ایـــن نـــوع
ّ
دروس تشـــکیلدهندة ایـــن رشـــته عبارتنـــد از :کارتوگرافـــی ،چـــاپ نقشـــهبرداری ،فتوگرامتـــری،
ژئـــودزی ،ریاضیـــات ،رســـم ف ّنـــی ،جغرافیـــای ریاضـــی ،هیـــأت و نجـــوم.

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

ضوابطگزینش:
ّ
ِ
•داوطلبان باید متو لد ســال  1329ش .یا بعد از آن باشــند.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 .2.2.2.4روشنگری در محتوای نقشهبرداری
ِ
مختلــف نقشــهبرداری بــوده اســت .در
هــدف ایــن دوره ،پــرورش تکنســینهای کاردان و آگاه در امــور
ایــن رشــته ّ
اطالعــات کافــی در زمینههــای مختلــف نقشــهبرداری ارائــه میشــده اســت ،بــه گونــهای
عملیــات گوناگــون ژئــودزی ،فتوگرامتــری و نقشــهبرداری
کــه آمادگــی بایســته بــرای کاربــردی کــردن
ّ
پدیــد آمــده باشــد.
دروس تشــکیلدهندۀ ایــن رشــته عبارتنــد از :نقشــهبرداری ،ژئــودزی ،نجــوم ،کارتوگرافــی ،رســم
عملیــات نقشــهبرداری،
ف ّنــی ،راهســازی ،دســتگا ههای نقشــهبرداری ،ع ّکاســی ،طــرح و رســم معمــاری،
ّ
کارآمــوزی و ...
دور ههای تحصیلی آن در مدرســۀ عالی ف ّنی و دانشــکدۀ نقشـهبرداری تعریف شــده اســت.
(طایی پور و دیگران)1355 ،
توجــه ایــن اســت کــه رشــتۀ مهندســی نقشــهبرداری در دانشــکدۀ ف ّنــی دانشــگاه تهــران،
نکتــۀ شــایان ّ
بــرای نخســتین بــار در  1367ش .ایجــاد شــده اســت.
(فراستخواه)30 :1393 ،
یــن طوســی (مدرســۀ عالــی
َصیر ّ
الد ِ
ایــن مطلــب نشــانگر آن اســت کــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
نقشــهبرداری در  34ســال پیــش و دانشــکدۀ نقشــهبرداری  23پیــش) در رشــتۀ مهندســی نقشــهبرداری
در کشــور پیشــگام بــوده اســت.

 .3.2.2.4اساسنامۀ مدرسۀ عالی نقشهبرداری

اساســنامۀ مدرســۀ عالــی نقشــهبرداری ،مصــ َّو ب هشــتاد و هفتمیــن جلســۀ شــورای مرکــزی دانشــگا هها،
ـور خ  1344/4/19ش .از تاریــخ تصویــب ایــن اساســنامه ،مدرس ـهای بــه نــام مدرســۀ عالــی نقش ـهبرداری
مـ ّ
ســازمان نقشــهبرداری کشــور تأســیس میشــود.
وابســته بــه
ِ
ما ّد ۀ  :1شرایط ورود به مدرســۀ عالی نقشهبرداری:
معافیــت از خدمت نظام یا ورقۀ خاتمۀ خدمت ســربازی
بنــد الــف :دارا بــودن برگ
ّ
بنــد ب :داشــتن ســامت مــزاج بــه گواهــی پزشــک رســمی وزارت فرهنــگ و یــا بیمارســتان وزارت
اقتصــاد
بنــد ج :دارا بــودن دانشــنامۀ مهندســی از دانشــکدۀ ف ّنــی رشــته (راه و ســاختمان یــا معــدن) و معــادل
آن از دانشــکدۀ صنعتــی ،لیســانس ریاضــی و فیزیــک از دانشــکدۀ علــوم.
قیت در مســابقه ورودی.
بنــد د :مو ّف ّ
ما ّد ۀ  :2مق ّر رات تحصیلی:
مد ت تحصیل در مدرســۀ عالی نقشـهبرداری دو ســال (نظــری و عملی) خواهد بود.
بنــد الفَّ :
ـد ت تعلیمــات در هــر ســال  9مــاه مر َّکــب از (دو نیمســال) اســت و م ـ ّ ِد ت تحصیــل هفت ـهای
بنــد ب :مـ َّ
 30ســاعت خواهــد بــود.
محــل ســازمان و یــا گرو ههــای
تبصــره :در تابســتان هــر ســال دانشــجویان بــه مــ ّ ِد ت دو مــاه در
ِّ

بند ج :ســال تحصیلی مدرســۀ عالی نقشـهبرداری از اول مهر تا آخر خرداد ســال بعد اســت.
طبــق برنامــۀ مصــ َّو ب شــورای مرکــزی دانشــگا هها
بنــد د :بــه دانشــجویانی کــه از  40واحــد درســی
ِ
قیــت حاصــل کننــد گواهینامــۀ معــادل فــوق لیســانس ف ّنــی در رشــتۀ نقشــهبرداری اعطــاء
مو ّف ّ
خواهــد شــد.
مــا ّد ۀ  :3امتحانــات نهایی دانشــجویان تحــت نظر نمایندۀ وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شــد.
صالحیــت تدریــس مع ّل ِمیــن مدرســۀ عالــی نقشــهبرداری بایــد بــه تصویــب شــورای مرکــزی
مــا ّد ۀ :4
ّ
دانشــگاه برســد.
مــا ّد ۀ  :5ح ّ ِد اقــل مــ ّ ِد ت تحصیــل در مدرســۀ عالــی نقشــهبرداری دو ســال و ح ّ ِد اکثــر ســه ســال خواهــد
بــود.
ایــن اساســنامه شــامل  5مــا ّد ه و یــک تبصــره و  8بنــد در هشــتاد و هفتمیــن جلســۀ شــورای مرکــزی
مــور خ  1344/4/19ش .بــه تصویــب رســیده ،صحیــح اســت.
دانشــگا هها
ّ
آموزش عالی)252 :1361 ،
(وزارت فرهنــگ و
ِ

 .4.2.2.4اساسنامۀ مدرســۀ تکمیلی نقشهبرداری

از تاریــخ تصویــب اساســنامه ،مدرســهای بــه نــام مدرســۀ تکمیلــی نقشــهبرداری وابســته بــه ســازمان
نقشــهبرداری تأســیس میشــود.
مــا ّد ۀ  :1شــرایط ورود :کســانی کــه ارزش تحصیلــی آنهــا در رشــتۀ نقش ـهبرداری از طــرف یکــی از مراجــع
صالحیــتدار فرهنگــی کشــور فــوق دیپلــم شــناخته شــده و ح ّ ِد اقــل  5ســال ســابقه کار در ایــن رشــته
ّ
را بــه تصدیــق ســازمان نقشــهبرداری داشــته باشــند ،پــس از توفیــق در امتحانــات ورودی میتواننــد در
ایــن مدرســه ثبــت نــام کننــد.
ما ّد ۀ  :2شــرایط تحصیلی:
مد ت تحصیل در مدرســۀ تکمیلی نقشـهبرداری دو ســال (نظــری و عملی) خواهد بود.
بنــد الفّ :
بنــد ب :دانشــجویان بایــد از ســاعت  8صبــح الــی  6بعــد از ظهــر مطلقــاً بــه کار دیگــری اشــتغال
نداشــته باشــند.
بنــد ج :ســال تحصیلــی مدرســۀ تکمیلــی نقشــهبرداری از ا ّو ل مهــر مــاه هــر ســال تــا آخــر خــرداد
مــاه ســال بعــد اســت.
مد ت دو ماه کارهای عملی خواهند داشــت.
تبصره :در تابســتان هر ســال دانشــجویان به ّ
مــا ّد ۀ  :3امتحانــات نهایی دانشــجویان تحــت نظر نمایندۀ وزارت آموزش و پرورش انجام خواهد شــد.
صالحیــت تدریــس مع ّل ِمیــن مدرســۀ تکمیلــی نقشــهبرداری بایــد بــه تصویــب شــورای مرکــزی
مــا ّد ۀ :4
ّ
دانشــگا هها برســد.
مد ت تحصیل در مدرســۀ مزبور دو ســال و ح ّ ِد اکثر  3ســال خواهد بود.
ما ّد ۀ  :5ح ّ ِد اقل ّ

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

نقشــهبرداری بــه کارآمــوزی عملــی خواهنــد پرداخــت.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

مــا ّد ۀ  :6بــه دانشــجویانی کــه در امتحانــات طبــق برنامــة مص ـ َّو ب شــورای مرکــزی دانشــگا هها و آییننامــة
امتحانــات مربوطــه توفیــق حاصــل نماینــد ،گواهینامــۀ معــادل لیســانس ف ّنــی در رشــتۀ مهندســی
نقشــهبرداری اعطــاء خواهــد شــد.
ایــن اساســنامه مشــتمل بــر  6مــا ّد ه و یــک تبصــره ،در یــک صــد و چهاردهمیــن جلســۀ مــورخ 1345/3/29
ش .شــورای مرکــزی دانشــگا هها بــه تصویــب رســیده ،صحیــح اســت.
ّ
دبیرکل شورای مرکزی دانشگاهها ،دکتر بدیعی

سازماننقشهبرداری
.5.2.2.4اساسنامۀآموزشگاهکارتوگرافی
ِ
ما ّد ۀ  :1شــرایط ورود به آموزشگاه:
تابعیت ایران
بند الــف:
ّ
معافیت از خدمات نظــام وظیفه و یا ورقۀ خاتمۀ خدمت ســربازی
بنــد ب :دارا بــودن بــرگ
ّ
بند ج :داشــتن ســامت مزاج به گواهی بیمارســتان وزارت اقتصاد
بنــد د :دارندگان دیپلم ششــم ریاضــی و طبیعی
قیت در مســابقۀ ورودی
بنــد ه :مو ّف ّ
مــد ت تحصیــل
مــا ّد ۀ  :2دورۀ تحصیلــی آموزشــگاه کارتوگرافــی دو ســال اســت (نظــری و عملــی) و
ّ
هفتــهای  3ســاعت خواهــد بــود.
ما ّد ۀ  :3ســال تحصیلی آموزشــگاه از ا ّو ل مهر هر ســال تا آخر خرداد ســال بعد اســت.
موفقیــت در امتحانــات دورۀ دو ســالۀ عالــی (فــوق دیپلــم) تکنســین
مــا ّد ۀ  :4ارزش تحصیلــی پــس از
ّ
درجــۀ یــک در رشــته کارتوگرافــی خواهــد بــود.
مــا ّد ۀ  :5امتحانــات نهایــی آموزشــگاه تحــت نظــر نماینــدۀ وزارت آمــوزش و پــرورش انجــام خواهــد یافــت
و صــورت جلســات امتحانــات بــه امضــای نماینــدۀ وزارت آمــوزش و پــرورش خواهــد رســید.
مــا ّد ۀ  :6اداره ّ
عالیــۀ وزارت آمــوزش و پــرورش بــه دانشــجویان فار غال ّتحصیــل ،دیپلــم عالــی
کل تعلیمــات ّ
کارتوگرافــی اعطــاء خواهــد کــرد .گواهینامــۀ فار غال ّتحصیــان آموزشــگاه بــه امضــای وزیــر آمــوزش و
مدیــرکل اداره ّ
ّ
ســازمان نقشــهبرداری کشــور خواهــد رســید.
عالیــه و رئیــس
پــرورش یــا
ِ
کل تعلیمــات ّ
متخصصین واجد شــرایط انتخاب خواهند شــد.
مــا ّد ۀ  :7معلّ ِمــان از بین مهندســین یا
ّ
مــا ّد ۀ  :8کارمنــدان لیسانســیه و یــا دیپلــم (دیپلــم کامــل رشــتۀ ریاضــی و یــا طبیعــی) ســازمان
نقشــهبرداری کــه ح ّ ِد اقــل  5ســال ســابقۀ کار کارتوگرافــی داشــته باشــند ،بــدون گذرانــدن مســابقۀ
ورودی در ســال ا ّو ل آموزشــگاه پذیرفتــه خواهنــد شــد.
ـور خ
ایــن اساســنامه شــامل  8مــا ّد ه و  5بنــد در هشــتاد و هفتمیــن جلســۀ شــورای مرکــزی دانشــگا هها مـ ّ
 1344/4/19ش .بــه تصویــب رســیده ،صحیــح اســت.
ّ
دبیرکل شــورای مرکزی دانشــگا هها ،دکتر جالل کســائی
(دفتر امور شــوراها ،بیتا)

آموزش عالی مدرسۀ عالی  /دانشکدۀ نقشهبرداری
جدول  ، 10آمار
ِ
شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان

ردیف

سال تحصیلی

1

1344

40

2

1345

41

172

3

1346

6

213

219

4

1347

1

185

186

1

5

1348

18

108

126

-

64

6

1349

27

128

155

17

39

56

7

1350

10

124

134

9

75

84

8

1351

13

105

118

-

31

31

9

1352

12

130

142

12

34

46

10

1353

12

198

210

1

78

79

11

1354

10

222

232

-

-

-

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

80

120

-

-

-

-

3

89

91

2

74

76

103

104
64

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی )1355 ،و (طایی پور و دیگران )1355 ،و (صدری افشار،
 )156:1350و (دفتر طرحها و بررسیها)1352 ،

 .7.2.2.4نامدار ماندگار

زاق بغایری( .زاده 14 :اردیبهشت  1248ش .اصفهان؛ درگذشت 19 :اردیبهشت  1332ش).
َع ُ
بدال ّر ِ

ـن نقشــهبرداری و عل ــم جغرافی ــا در ای ــران اس ــت .پدران ــش از اهال ــی خراس ــان بودن ــد
او از پیش ــگامان معاص ــر ف ـ ّ ِ
ابن َمظاهـــر میرســـید .نوجوانـــی را در تهـــران ســـپری کـــرد و در آبـــان  1265ش/ .
و ن ََســـب آنهـــا بـــه حبیب ِ
آمـــوزش ریاضـــی و
الدولـــه بـــه
نجم ّ
ِ
دارال ُفنـــون وارد شـــد و نـــزد میـــرزا عبدالغ ّفـــار ُ
صفـــر  1304ق .بـــه مدرســـۀ ُ
مهندس ــی پرداخ ــت و ب ــا ذوق ــی ک ــه در کاره ــای علم ــی و صنعت ــی داش ــتُ ،کرهه ــای جغرافیای ــی در اندازهه ــای
الدی ــن ش ــاه تقدی ــم ک ــرد .ب ــه همی ــن مناس ــبت ب ــه
مختل ــف س ــاخت و یک ــی از آنه ــا را در  1271ش .ب ــه
ناصر ّ
ُ
فرم ــان ش ــاه ،منص ــب س ــرتیپی و حک ــم تدری ــس در مدرس ــۀ نظ ــام را دریاف ــت ک ــرد .بغای ــری ،س ــفارشهایی در
مهم ــی از اوق ــات خ ــود را ب ــه تحقی ــق و ترس ــیم
زمین ــۀ نقشــهبرداری اراض ــی و ام ــاک قب ــول میک ــرد و بخ ــش ّ
نقشــهای از ای ــران گذران ــد ک ــه در پ ــی گ ــردآوری و مطالع ــۀ انبوه ــی از نقشــههای انگلیس ــی ،روس ــی ،آلمان ــی،
فرانس ــوی و ترک ــی و ه ــم چنی ــن تطبی ــق اَع ــام آن ب ــا مت ــون تاریخ ــی و جغرافیای ــی فارس ــی و ّ
اطالع ــات محلّ ــی
فراه ــم ش ــده ب ــود .س ــرانجام آن نقش ــه در  1277ش .ب ــا مقی ــاس  1/1400000منتش ــر ش ــد .ب ــا آغ ــاز انق ــاب
مش ــروطه و اش ــتیاق ناش ــی از آن ،طرحه ــای اقتص ــادی و صنعت ــی چن ــدی از جمل ــه ط ــرح اح ــداث خ ـ ّ ِ
ـط آه ــن
الدول ــه مأم ــور ش ــد ت ــا
نیع ّ
بندرگ ــز  -ته ــران ب ــه می ــان آم ــد .در اوای ــل بهم ــن  1286ش .بغای ــری از س ــوی َص ُ
اولیــهای را انج ــام ده ــد ول ــی ب ــا پی ــش
در رأس هیأت ــی ،درب ــارۀ اح ــداث ای ــن خ ــط ،مطالع ــات و بررســیهای ّ
آم ــدن اس ــتبداد صغی ــر ،ای ــن ط ــرح ناتم ــام مان ــد.
مقدمـــهای کلّـــی و در  1288ش .نقشـــه بلـــوکات
او در  1287ش .کتـــاب آموزشـــی اصـــول علـــم جغرافـــی را بـــا ّ
تخص ــص او در جغراف ــی و نقشــهبرداری ،ب ــا تح ّوالت ــی ک ــه در ح ــوزۀ
اط ــراف ته ــران را ترس ــیم و منتش ــر ک ــردّ .

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

آموزش عالی
 .6.2.2.4آمار
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

مرزه ــای کش ــور روی داد ،کارب ــرد حیاتیت ــری پی ــدا ک ــرد .ب ــا پیام ــد گس ــترش دامن ــۀ تجاوزه ــای عثمان ــی ب ــه
بخشهـــای غربـــی ایـــران ،کمیســـیونی بیـــن المللـــی تشـــکیل شـــد کـــه مر ّکـــب از نماینـــدۀ روســـیه ،انگلیـــس،
ای ــران و عثمان ــی ،ب ــا ه ــدف ح ـ ّ
ـل و فص ــل ای ــن موض ــوع ب ــود .سرپرس ــتی بخ ــش ف ّن ــی ای ــن هی ــأت را بغای ــری
خرمشـــهر
بـــه عهـــده داشـــت .کمیســـیون مشـــترک مـــرزی بـــه هدایـــت و حمایـــت او ،کار تحدیـــد حـــدود را از ّ
طـــی ده مـــاه ،نقشـــهبرداری و تعییـــن حـــدود بخشهایـــی از ایـــن مســـیر را تـــا کـــوه آرارات،
آغـــاز کـــرد و
ِّ
منتهیالیـــه مرزهـــای ایـــران و عثمانـــی در امتـــداد مرزهـــای روســـیه ،بـــه پایـــان بـــرد .بغایـــری در  1301ش.
بـــرای رفـــع اختالفـــات مـــرزی ایـــران و شـــوروی در مرزهـــای شـــمال شـــرق ایـــران ،در  1303ش .نقشـــهبردای
از ح ــدود دش ــت مغ ــان ،و در  1308ش .مس ــألۀ مرزه ــای غرب ــی ای ــران ،هم ــواره سرپرس ــتی ام ــور ف ّن ــی تعیی ــن
ـی مراس ــمی
ح ــدود را ب ــه عه ــده داش ــت .ت ــا اس ــفند م ــاه  1327ش .ک ــه ب ــه پیش ــنهاد عل ــی اصغ ــر حکم ــت ،ط ـ ّ ِ
در کاخ وزارت ام ــور خارج ــۀ ای ــران از او و خدمات ــش تقدی ــر ش ــد ،در مق ــام ریاس ــت بخ ــش ف ّن ــی و نقشــهبرداری
نام ــی پ ــرآوازه داش ــت .از مهن ــدس بغای ــری کت ــاب «معرف ــه القبل ــه» در  1332ش .چ ــاپ ش ــده اس ــت .بغای ــری
میرزامحمدحســـین فروغـــی ُذکاءالملـــک بـــود و بـــه همیـــن مناســـبت در آرامـــگاه خانوادگـــی
دامـــاد خانـــدان
ّ
فروغـــی در ابنبابویـــه شـــهر ری خـــاک ســـپاری شـــده اســـت.
(بیات)536 :1378 ،
بـی گمـان ،آثـار و کارهـای
عبدالـرزاق
اثرگـذار مهنـدس
ّ
بغایری،زمینهسـاز پایهگذاری
و سـامانیابی مدرسـۀ عالـی
نقشـهبرداری کشـور بـوده
اسـت ،چـه آنکـه تنهـا یـک
سـال پـس از درگذشـت او
این مدرسـۀ عالـی پدید آمده
اسـت.

زاق بغایری(سمت راست)
َع ُ
الر ِ
بد ّ

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

.8.2.2.4کتابنامه

ـوزش عالــی ایران ســال تحصیلــی 1318
• .------آمــار آمـ ِ
تــا  1355ش .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی

علمــی و آموزشــی ،مهــر  1355ش.

• .------دانشــگاهها و
آمــوزش عالــی و
مؤسســات
ِ
ِّ

رشــتههای تحصیلــی ســال  1351ش .تهــران :دفتــر
آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1352ش.

ـوزش عالــی،
• .------راهنمــای داوطلبــان ورود بــه آمـ
ِ

•بیهقــی ،علــی اکبــر .بررســی آمــاری در مــورد اعضــای
مؤسســات
هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و ِّ
آمــوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و
ِ

برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،آبــان  1353ش.

•جــوان ،خســرو و داوری ،احمــد .رشــتههای تحصیلــی
آمــوزش عالــی ایــران بــر
مؤسســات
ِ
دانشــگاهها و ِّ
اســاس مص َّوبــات مراجــع ذیربــط از ســال  1301تــا ســال
 1358ش .تهــران :معاونــت آموزشــی وزارت فرهنــگ و

آمــوزش عالــی 1362 ،ش.
ِ

•صــدری افشــار ،غالمحســین .سرگذشــت ســازمانها
و نهادهــای علمــی و آموزشــی در ایــران .تهــران :وزارت

نیمــۀ د ّوم ســال تحصیلــی  1356ش .تهــران :ســازمان
ســنجش آمــوزش کشــور ،آبــان  1355ش.
ِ

آمــوزش عالــی 1350 ،ش.
علــوم و
ِ

ـوزش عالــی ،مهــر 1361ش.
وزارت فرهنــگ و آمـ ِ

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
ـوزش عالــی کشــور (کتــاب
مؤسســات آمـ
ِ
دانشــگاهها و ِّ
ـنجش آمــوزش کشــور1355 ،
ا ّول) .تهــران :ســازمان سـ
ِ

ـوزش عالــی
مؤسســات آمـ ِ
• .------ســیر تح ـ ّول تاریخــی ِّ
ـوزش عالــی) .تهــران:
در ایــران (اساســنامههای مراکــز آمـ ِ
• .------قوانیــن و اساســنامههای مصــ َّوب دانشــگاهها
ـوزش عالــی کشــور تــا ســال  1349ش.
مؤسســات آمـ
ِ
و ِّ

ش.

آمــوزش
تهــران :دفتــر امــور شــوراها ،وزارت علــوم و
ِ
عالــی ،بــی تــا.

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
آمــوزش عالــی کشــور (کتــاب
شناســایی رشــتههای
ِ
ســنجش آمــوزش کشــور ،آذر
د ّوم) .تهــران :ســازمان
ِ

ـر و اآلثــار یــا
•
محم َ
دحســنخان .المآثِـ ُ
اعتمادالســلطنهّ ،
ّ
الدیــن
چهــل ســال تاریــخ ایــران در دورۀ پادشــاهی
ناصر ّ
ُ
شــاه ،بــه کوشــش ایــرج افشــار .چ  .2تهــران :انتشــارات

•فراســتخواه ،مقصــود .تاریــخ هشــتاد ســالۀ دانشــکدۀ
فنّــی دانشــگاه تهــران .تهــران :نشــر نــی 1393 ،ش.

•بیــات ،کاوه .مقالــۀ «بغایــری» در دانشــنامۀ جهــان اســام.
چ  .3ج  .2تهــران :بنیــاد ݑ
دایرهالمعــارف اســامی 1378 ،ش.

•محبوبــی اردکانــی ،حســین .تاریــخ تحــ ّول دانشــگاه
مؤسســات عالــی آموزشــی ایــران در عصــر
تهــران و ِّ
خجســتۀ پهلــوی .تهــران :دانشــگاه تهــران 1350 ،ش.

اســاطیر 1374 ،ش.

 1356ش.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

جتمع آموزشی وزارت راه
ُ .3.2.4م
ِ
.1.3.2.4پیشینه
عملیــات در امــر توســعۀ بنــادر و برقــی کــردن راهآهنهــای کشــور و ایجــاد
نظــر بــه گســترش فوقالعــادۀ حجــم
ّ
متخصــص ،بــه منظــور افزایــش بــازدۀ ســرمایهگذاری
شــبکۀ گســترده و جدیــد راه و لــزوم تجهیــز نیــروی انســانی
ّ
هــا و هــم چنیــن اســتفاده هرچــه بیشــتر از منابــع ف ّنــی و انســانی و ادارۀ امــور ّ ِ
مؤسســات آموزشــی وزارت راه و
ـوزش
ـع آموزشــی وزارت راه و ترابــری» بــا تصویــب شــورای گســترش آمـ ِ
ترابــری و ســازمانهای وابســته« ،مجتمـ ِ
آمــوزش عالــی در  1350ش .پایهگــذاری شــده اســت.
عالــی وزارت علــوم و
ِ
این مجتمع دربردارندۀ واحدهای زیر بوده است:
• ِّ
مؤسسۀ عالی تکنیکوم نفیسی
•آموزشگاه عالی اختصاصی راهآهن
•آموزشگاه عالی ف ّنی راه
مجتمع به صورت هیأت اُمنایی اداره میشده و رئیس هیأت اُمنا نیز وزیر راه و ترابری بوده است.

 .2.3.2.4آموزشگاهاختصاصی راهآهن
در  1319ش .اساســنامۀ هنرســتان ف ّنــی راهآهــن در شــورای عالــی فرهنــگ بــه تصویــب رســید .ایــن هنرســتان در
متخصــص در مشــاغل مختلــف راهآهــن را تربیــت میکــرده اســت.
الیــت داشــته و کادر ف ّنــی
ســطح
ّ
ّ
متوســطه ف ّع ّ
توجــه بــه توســعۀ شــبکۀ راهآهــن و احســاس نیــاز بــه تربیــت کادر ف ّنــی اقداماتــی بــه منظــور
در  1339ش .بــا ّ
توســط راهآهــن دولتــی ایــران انجــام شــده اســت و پــس از تنظیــم
آهــن،
راه
اختصاصــی
تأســیس آموزشــگاه
ّ
ـوزش عالــی ،ایــن آموزشــگاه آغــاز بــه کار کــرده اســت .ایــن آموزشــگاه از
اساســنامه و موافقــت وزارت علــوم و آمـ ِ
 1352ش .بنــا بــه مقتضیــات اداری از پذیــرش دانشــجو خــودداری کــرد ،ولــی از بهمــن  1354ش .بــا پذیــرش 50
نفــر دانشــجو کــه از ّ ِ
الیــت دوبــارۀ خــود را آغــاز نمــوده اســت.
مؤسســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی ،ف ّع ّ
(طایی پور و دیگران)1355 ،
آموزشــگاه عالــی اختصاصــی راهآهــن ،در رشــتههای خـ ّ
ـط و اَبنیــه ،دیــزل ،بهرهبــرداری ،بــرق و تأسیســات دورههــای
فــوق دیپلــم ارائــه میکــرده اســت.
(دفتر طرحها و بررسیها)1351 ،
در  1355ش .آموزشگاه عالی اختصاصی راهآهن در رشتههای تحصیلی:
َجریه
رشــتهای اســت عمومــی در تمــام راهآهنهــای دنیــا کــه وســایل کِشــش قطارهــا یعنــی لکوموتیوهــا و واگنهــای
تهیــه و در مواقــع لــزوم تعمیــر نمــوده و آمــادۀ تحویــل و بهرهبــرداری مینمایــد.
مختلــف راه آهــن را ّ
درسهــای تشــکیل دهنــدۀ ایــن رشــته عبارتنــد از :مکانیــک صنعتــی ،وســائل کشــش قطارهــا ،شناســایی ترمزهــا
و مــوارد اســتعمال آنهــا ،ابزارشناســی و ماشــین افــزار ،شناســایی واگــن ،بــرآورد فشــار و نیــروی خــط ،تلمبههــا و
کمپرســورها و ...

درسهــای اصلــی ایــن رشــته عبارتنــد از :نقشــهبرداری ،ســاختمان اَبنیــه ،ســاختمان هیدرولیــک ،الکتریســیتۀ
صنعتــی ،بتــن و بتــن مســلّح ،ســاختمان مغناطیســی ،ماشــینهای خــط ،زیرســازی و روســازی راه ،مصالــح
ســاختمان و ...
بهرهبرداری
منظــور از ایــن رشــته تنظیــم برنامههــای قطارهــای راهآهــن ،راهآهــن بــاری و مســافری و بهرهبــرداری از آنهــا
اســت .در ایــن رشــته ،آییننامــۀ عالئــم و شــرح وســائل تأمیــن رفــت و آمــد قطارهــا و ابــزار بهرهبــرداری مــورد
مطالعــه قــرار میگرفتــه اســت.
درسهــای تشــکیلدهندۀ ایــن رشــته عبارتنــد از :ابزارشناســی عالئــم الکتریکــی ،ترمودینامیــک و موتورهــای
احتــراق داخلــی ،اصــول آییننامــه عالئــم راه آهــن و الکتریکــی ،رســم ف ّنــی ،زیرســازی و روســازی خــط ،آییننامــۀ
عالمــات و شــرح وســایل تأمیــن قطارهــا
عالئم و ارتباطات
حرکــت قطارهــا و راهنمایــی رانندههــای لکوموتیوهــا بــدون عالئــم و ارتباطــات مخصــوص بســیار مشــکل و خطرنــاک
اســت .قطارهــا بایــد بــه طــور اتوماتیــک بــا ایســتگاههای واحــد ،ارتبــاط برقــرار نمــوده تــا بتواننــد راهبندانهــا و
خطراتــی از ایــن قبیــل را از قبــل شــناخته و از آن جلوگیــری نماینــد .ایــن مهــم بــا وســایل تلگرافــی ،تلفنــی و  ...از
طریــق بــرق مخصــوص ارتبــاط و عالئــم صــورت میگیــرد.
درسهــای اصلــی ایــن رشــته عبارتنــد از :اصــول علــم مخابــرات ،منابــع توزیــع دســتگاههای مخابــرات ،رادیــو
تکنیــک و تلویزیــون ،تئــوری انتقــال انــرژی ،الکترونیــک صنعتــی ،اصــول دســتگاههای عالئــم الکتریکــی در راه آهــن
و دســتگاههای مربــوط ،فلزشناســی و ابزارشناســی ،الکترونیــک ،تئــوری الکتروتکنیــک و ...
از بین دیپلمهای طبیعی و ریاضی و نیز دیپلمههای هنرستانی ،دانشجو پذیرش کرده است.
ضوابط گزینش:

•داوطلبان باید متول ّ ِد سال  1330ش .یا بعد از آن باشند.
•داوطلبان نباید دانشجوی فعلی دانشگاهها یا ّ ِ
آموزش عالی کشور باشند.
مؤسسات
ِ
شرایط اختصاصی پذیرش:

•زبــان خارجــی دوران تحصیــل انگلیســی ،فرانســه ،آلمانــی اســت و چنانچــه بــرای تشــکیل کالسهــای زبــان
ظرفیــت عــادی کمتــر باشــد آن کالس تشــکیل نخواهــد شــد.
ـل
فرانســه یــا آلمانــی تعــداد داوطلــب از ح ّ ِداقـ ّ ِ
ّ
کلیۀ دانشجویان باید کارآموزی ف ّنی را در ّ ِ
مؤسسات ف ّنی مورد قبول بگذرانند.
• ّ
موفقیــت در
•بــه دانشآموختــگان گواهــی دانشــجوی (فــوق دیپلــم) داده میشــود .دانشآموختــگان در صــورت
ّ
مســابقۀ ورودی دورۀ دانشــیابی میتواننــد بــه اخــذ گواهــی لیســانس مهندســی نائــل شــوند.
آموزش کشور)1355 ،
سنجش
(سازمان
ِ
ِ

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

ّ
خط و اَبنیه
کلیــۀ وســایل
ایــن رشــته عبــارت اســت از آمــاده نمــودن راههــای آهــن از نظــر زیرســازی و روســازی تراورسهــا و ّ
الزمــی کــه بــرای قطــار و راهآهــن الزم اســت ،همچنیــن شــناخت راه ،آمــاده نمــودن ایســتگاهها و اندازهگیــری
قــدرت و فشــار نیــروی قطــار.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 .1.2.3.2.4اساسنامۀ کالس عالی ارتباطات و عالئم الکتریکی راه آهن دولتی ایران
مــا ّدۀ  :1بــه منظــور تعلیــم و تربیــت افــراد بــرای تکمیــل کادر ف ّنــی ادارۀ ارتباطــات و عالئــم الکتریکــی راه آهــن،
کالس عالــی اختصاصــی کمــک مهندســی در رشــتۀ ارتباطــات و عالئــم الکتریکــی تشــکیل میگــردد.
ما ّدۀ  :2شرایط پذیرش
متوسطه در رشتۀ ریاضی
•دارا بودن دیپلم کامل
ّ
•ح ّ ِداکثر سن داوطلب بیست و پنج سال
معافیت سربازی
•داشتن برگ خاتمه خدمت و یا
ّ
صحت مزاج از بهداری راهآهن
•ارائۀ برگ عدم ُسوء پیشینه و گواهی ّ
قیت در امتحان ورودی (ریاضی ،فیزیک و زبان خارجه)
•مو ّف ّ
ـدت  5ســال پــس
•ســپردن تع ّهــد و ضمانتنامــۀ رســمی بــرای ادامــۀ خدمــت در راهآهــن دولتــی ایــران بــه مـ ّ
قیــت در امتحانــات در هــر یــک از واحدهــای ارتباطــات و عالئــم الکتریکــی راهآهــن
از پایــان دورۀ کالس و مو ّف ّ
مدت آموزش
ما ّدۀ ّ :3
دورۀ آمــوزش علمــی و عملــی در ایــن کالس دو ســال اســت .ســال ا ّول بــه ترتیــب  3مــاه عملــی و  9مــاه علمــی
ـدت هنرجویــان در ســال ا ّول 2100
و ســال د ّوم نیــز بــه همیــن ترتیــب  3مــاه عملــی و  9مــاه علمــی و در ایــن مـ ّ
ریــال و در ســال د ّوم  3000ریــال بــه عنــوان کمــک هزینــۀ تحصیلــی در مــاه اســتفاده خواهنــد کــرد.
ما ّدۀ :4ارزش تحصیلی فارغال ّتحصیالن
ارزش تحصیلــی فارغال ّتحصیــان کالس عالــی ارتباطــات و عالئــم الکتریکــی عالــی (فوقدیپلــم کمتــر از لیســانس
بــوده و در رشــتۀ ارتباطــات و عالئــم الکتریکــی راهآهــن کمــک مهندســی شــناخته میشــود).
ـورخ  1346/4/26ش .شــورای مرکــزی
ایــن اساســنامه مشــتمل بــر  4مــا ّده در یکصــد و ســی و نهمیــن جلســۀ مـ ّ
دانشــگاهها بــه تصویــب رســیده و صحیــح اســت.

 .2.2.3.2.4اساسنامۀ کالس عالی اختصاصی خط و اَبنیۀ راه آهن دولتی ایران
مــا ّدۀ  :1در اجــرای تصویبنامــۀ شــمارۀ  458مــورخ  1339/1/14ش .هیــأت وزیــران بــه منظــور تعلیــم و تربیــت 28
نفــر افــراد کادر ف ّنــی جهــت اداره ّ
کل خــط و اَبنیــه کــه عهــدهدار انجــام وظیفــۀ مربــوط در بنــگاه راهآهــن سرتاســری
کشــور خواهنــد بــود( ،اســامی و مشـ َّ
ـورخ  1341/1/23ش .در
ـخصات ایــن افــراد ضمیمــۀ درخواســت شــمارۀ  7109مـ ّ
پرونــدۀ امــر موجــود میباشــد ).کالس اختصاصــی در رشــتۀ مهندســی خــط و اَبنیــه بــرای فقــط یــک دوره افتتــاح
میگــردد.
ما ّدۀ  :2شرایط ورود
متوسطه (ششم ریاضی)
•دارا بودن دیپلم کامل
ّ
سن داوطلبان بین  20تا  30سال
• ِّ
قیت در آزمون ورودی
•مو ّف ّ

•دارا بودن ُحســن شهرت و عدم ُســوء پیشینه
معافیت ســربازی
•داشــتن ورقۀ خاتمه خدمت یا
ّ
مد ت آموزش علمی و عملی در این کالس  2ســال اســت.
ما ّد ۀ ّ :3
متوســطه (ششــم ریاضــی) وارد کالس عالــی
مــا ّد ۀ  :4تحصیــات کســانی کــه بــا دارا بــودن دیپلــم کامــل
ّ
اختصاصــی خــط و ا َبنیــۀ راه آهــن دولتــی ایــران شــده و دورۀ دو ســاله آن را طبــق برنامــه بــه پایــان
رســانید هاند ،عالــی (کمتــر از لیســانس) و کمــک مهندســی در رشــتۀ خــط و ا َبنیــه راه آهــن شــناخته
میشــود ولــی بــه هیچوجــه بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه منظــور گرفتــن عنــوان مهندســی کافــی نیســت.
ضمنــاً تعــداد افــراد مزبــور  28نفــر اســت و فقــط بــرای یــک دوره میباشــد.
اساســنامۀ کالس اختصاصــی خــط و ا َبنیــۀ راه آهــن دولتــی ایــران در چهــار مــا ّد ه در هــزار و پنجــاه و
ـور خ  1341/12/19ش .مــورد رســیدگی و تصویــب قــرار
دومیــن ( )1052جلســۀ شــورای عالــی فرهنــگ مـ ّ
گرفــت.
(دفتر امور شوراها ،بیتا)

آموزش عالی
 .3.2.3.2.4آمار
ِ

آموزش عالی آموزشگاه عالی اختصاصی راهآهن
جدول  ، 11آمار
ِ

ردیف

سال
تحصیلی

شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان
دختر

پسر

جمع ُک ّل
ِ

دختر

پسر

جمع ُک ّل
ِ

1

1346

-

231

231

-

152

152

2

1349

-

90

90

-

-

-

3

1354

-

50

50

-

-

-

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی )1355 ،و (صدری افشار )1350 ،و (طایی پور و دیگران)1355 ،

.4.2.3.2.4کتابنامه

ـوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ
• .------آمــار آمـ
ِ
تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،مهــر
 1355ش.
ـوزش عالــی،
• .------راهنمــای داوطلبــان ورود بــه آمـ
ِ
ســنجش
نیمــۀ د ّوم ســال  1355ش .تهــران :ســازمان
ِ

آمــوزش کشــور آبــان  1355ش.

•  .------رشــتههای تحصیلــی موجــود در دانشــگاهها
و
مؤسســات
آمــوزش عالــی کشــور .تهــران :دفتــر
ِ
ِّ
آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1351ش.

• .------قوانیــن و اساســنامههای مصــ َّوب دانشــگاهها

و
ـوزش عالــی کشــور تــا ســال  1349ش.
مؤسســات آمـ
ِ
ِّ
آمــوزش
تهــران :دفتــر امــور شــوراها ،وزارت علــوم و
ِ
عالــی ،بیتــا.

•صــدری افشــار ،غالمحســین .سرگذشــت ســازمانها و
نهادهــای علمــی و آموزشــی در ایــران .تهــران :وزارت
آمــوزش عالــی 1350 ،ش.
علــوم و
ِ
ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
دانشــگاهها و
آمــوزش عالــی (کتــاب ا ّول).
مؤسســات
ِ
ِّ

ســنجش آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
تهــران :ســازمان
ِ

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

قیــت و
•تع ّهــد ادامــۀ خدمــت در بنــگاه را هآهــن بــرای مـ ّ
ـد ت  5ســال پــس از پایــان دورۀ کالس و مو ّف ّ
قبــول خدمــت در هــر یــک از ادارات تابعــۀ را هآهــن

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 .3.3.2.4آموزشگاه عالی فنّی راه
 .1.3.3.2.4پیشینه
ـوزش عالــی
ایــن آموزشــگاه از مهــر  1342ش .بنــا بــه پیشــنهاد وزیــر راه و ترابــری و تصویــب وزارت علــوم و آمـ ِ
پایهگــذاری شــده اســت و از بهمــن همــان ســال نیــز دانشــجو پذیرفتــه اســت .هــدف از پایهگــذاری ایــن آموزشــگاه
تربیــت تکنســین درجــۀ یــک (فــوق دیپلــم) در رشــتههای مــورد نیــاز وزارت راه و ترابــری بــوده اســت.
ایــن آموزشــگاه بنــا بــه مقتضیــات اداری از بهمــن  1352ش .از پذیــرش دانشــجو خــودداری کــرده اســت ولــی از
الیــت دوبــارۀ خــود را بــا پذیــرش  50نفــر دانشــجو از ّ ِ
ـوزش عالــی تکنیکــوم نفیســی
مؤسســۀ آمـ ِ
بهمــن  1354ش .ف ّع ّ
آغــاز کــرده اســت و دانشــجویان آموزشــگاه از تجهیــزات و آموزشــگران آن اســتفاده کردهانــد.
(طایی پور و دیگران)1355 ،
در  1351ش« .آموزشــگاه عالــی ف ّنــی راه» دارای  600مترمربّــع وســعت زمیــن 2300 ،مترمربّــع زیربنــای آموزشــی،
یــک بــاب کتابخانــه بــا  4000هــزار جلــد کتــاب 3 ،بــاب آزمایشــگاه و  35نفــر اعضــای هیــأت علمــی بــوده اســت و
 9جلــد کتــاب نیــز منتشــر کــرده بــوده اســت.
(دفتر طرحها و بررسیها)75 :1352 ،
«آموزشــگا ِه عالــی ف ّنــی راه» در رشــتههای :نگهــداری راه و اَبنیــه ،اتومکانیــک ،نقشـهبرداری و مســیریابی ،راهســازی
تخصصــی ارائــه میکــرده اســت.
و آســفالت در دورۀ فوقدیپلــم آمــوزش ف ّنــی و ّ
(دفتر طرحها و بررسیها)1351 ،

بــه گــزارش علــی اکبــر بیهقــی« ،آموزشــگاه عالــی ف ّنــی راه» ،در  1353ش« .بــه ع َّلــت تأخیــر در ارســال برگهــای
شناســایی» در پژوهــش بررســی آمــاری در مــورد اعضــای هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و ّ ِ
مؤسســات

ـوزش عالــی ایــران مــورد مطالعــه و پژوهــش قــرار نمیگیــرد.
آمـ ِ

(بیهقی)1353 ،
در  1355ش .ایــن آموزشــگاه در رشــتههای :بــرق ،مکانیــک و راه و ســاختمان؛  180نفــر دانشــجو از دیپلمههــای
طبیعــی و ریاضــی گزینــش کــرده اســت.

ضوابطگزینش:

•شرط سِ ّنی برای داوطلبان وجود ندارد.
•زن و مرد میتوانند داوطلب شوند.
بقیه به داوطلبان مرد اختصاص دارد.
•ح ّ ِداقل  6نفر از
ظرفیت هر یک از رشتهها به داوطلبان زن و ّ
ّ
•داوطلبان نباید دانشجوی فعلی دانشگاهها یا ّ ِ
آموزش عالی کشور باشند.
مؤسسات
ِ

شرایطاختصاصیپذیرش:

•تحصیــل داوطلبــان نبایــد از لحــاظ قانــون وظیفــۀ عمومــی یــا قانــون خدمــات اجتماعــی زنــانَ ،منعــی داشــته
باشــند.
•زبان خارجی دوران تحصیل زبان انگلیسی ،فرانسه و آلمانی است.
•هیچگونه تع ّهدی از لحاظ تأمین مسکن برای دانشجویان نمیشود.
آموزش کشور)1355 ،
سنجش
(سازمان
ِ
ِ

آموزش عالی در آموزشگاه عالی فنّی راه
جدول  ، 12آمار
ِ

ردیف

سال تحصیلی

شمار دانشجویان

پسر جمع ُک ّل دختر

شمار دانش آموختگان
پسر

جمع ُکل

1

1351

-

144

144

-

-

-

2

1354

-

50

-

-

(دفتر طرحها و بررسیها)75 :1352 ،

دختر

.3.3.3.2.4کتابنامه

• .------دانشــگاهها و
آمــوزش عالــی و
مؤسســات
ِ
ِّ
رشــتههای تحصیلــی ســال  1351ش .تهــران :دفتــر
آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد مــاه  1352ش.
• .------راهنمــای داوطلبــان ورود بــه آمــوزش عالــی،
ســنجش
نیمــۀ دوم ســال  1355ش .تهــران :ســازمان
ِ

آمــوزش کشــور ،آبــان  1355ش.

• .------رشــتههای تحصیلــی موجــود در دانشــگاهها
آمــوزش عالــی کشــور .تهــران :دفتــر
مؤسســات
ِ
و ِّ

آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1351ش.
•بیهقــی ،علــی اکبــر .بررســی آمــاری در مــورد اعضــای
مؤسســات
هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و ِّ
آمــوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و
ِ

ـوزش
برنامهریــزی علمــی و آموزشــی وزارت علــوم و آمـ ِ
عالــی ،آبــان  1353ش.

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ ِ
آمــوزش عالــی (کتــاب ا ّول).
مؤسســات
ِ
دانشــگاهها و ِّ

آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
ســنجش
تهــران :ســازمان
ِ
ِ

 .4.3.2.4آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشور
 .1.4.3.2.4پیشینه
در  1329ش .در فــرودگاه مهرآبــاد پایهگــذاری شــده اســت و در آغــاز پایهگــذاری فقــط یــک کالس در رشــتۀ
مراقبــت پــرواز داشــته اســت .رشــتههای مهندســی مخابــرات ،مهندســی هواپیمــا ،پیشبینــی هواشناســی ،دیدهبانــی
هواشناســی ،تلهتایــپ و تعمیــر آن و تربیــت تکنســین موتورهــای مول ّ ِــد بــرق و آتشنشــان و  ...بعدهــا بــه آن اضافــه
شــده اســت.
در ســالهای ا ّول ،تدریــس در کالسهــای علمــی و عملــی بــا اســتادان خارجــی و کارشناســان بیــن المللــی
هواپیمایــی کشــوری بــوده اســت و درسهــا بــه زبــان انگلیســی ارائــه میشــده اســت .در  8اَمــرداد  1340ش.
تخصصــی و عالــی آموزشــگاه بــه تصویــب هــزار و هفدهمیــن جلســه شــورای عالــی فرهنــگ
اساســنامۀ دورههــای ّ
رســیده اســت .در  1342ش .دانشآموختــگان ایرانــی کــه کارآزمــوده شــده بودنــد ،بــه تدریــس در ایــن آموزشــگاه
اختصاصــی اهتمــام کردهانــد.
در  12تیــر  1344ش .برنامــۀ تکمیلــی آموزشــگاه در هشــتاد و ششــمین جلســه شــورای مرکــزی دانشــگاهها بــه
تصویــب رســیده اســت و ارزش تحصیــات فارغال ّتحصیــان ایــن دورههــا ،مهندسـی ف ّنــی معــادل لیســانس تعییــن
شــده اســت.
(محبوبی اردکانی)495 :1350 ،

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

آموزش عالی
 .2.3.3.2.4آمار
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ـدت چهــار ســال
آموزشــگاه عالــی اختصاصــی هواپیمایــی کشــوری ،در  1350ش .دارای دورۀ لیســانس بــا طــول مـ ّ
تحصیلــی و  140واحــد درســی بــوده اســت.
(مدارک تحصیالت داخلی)87 :1350 ،
«آموزشــگاه عالــی اختصاصــی هواپیمایــی کشــوری» ،در  1351ش .بــه وزارت راه و ترابــری واگــذار شــده اســت و در
مقطــع فــوق دپیلــم ،شــش رشــتۀ مخابــرات ،هواپیمــا ،رادیــو ،مراقبــت هوایــی تلهتایــپ ،برجهــای کنتــرل پــرواز و
دیدبــان هواشناســی را آمــوزش مـیداده اســت.
(دفتر طرحها و بررسیها)81 :1351 ،
در ایــن زمــان ،آموزشــگاه عالــی دارای زمینــی بــه وســعت  8450مترمربّــع ،زیربنــای ســاختمان آموزشــی بــه
مســاحت  3811مترمربّــع ،یــک بــاب کتابخانــه بــا  1635جلــد کتــاب 3 ،بــاب آزمایشــگاه ف ّنــی و  4گــروه آموزشــی
و  25نفــر آموزشــگر بــوده اســت.
(دفتر طرحها و بررسیها)115 :1352 ،
این آموزشگاه عالی در  1354ش .در سه رشتۀ کمک مهندسی:
•مهندسی هواپیمایی ( 20نفر)
•مراقبت هواپیمایی ( 50نفر)
•مهندسی الکترونیک ( 85نفر)
 155نفر دانشجو گزینش کرده است.
شرایط اختصاصی پذیرش:
•داوطلبان ورود به این آموزشگاه باید متول ّ ِد سال  1328ش .یا بعد از آن باشند.
•زبان خارجی دوران تحصیل انگلیسی است.
•ح ّ ِداقل امتیازات آزمایش همگانی داوطلبان ورود به این آموزشگاه عالی  1500تعیین شده است.
•از داوطلبان ورود به این آموزشگاه عالی ،مصاحبه و معاینات جسمی و روانی به عمل میآید.
•از دانشجویان بعد از اتمام دورۀ تحصیل تع ّهد خدمت  5ساله گرفته میشود.
•بــه دانشــجویان در ســال ا ّول تحصیلــی ماهانــه  5000ریــال و در ســال د ّوم ماهانــه  6000ریــال بــه عنــوان
کمــک هزینــۀ تحصیلــی داده خواهــد شــد.
آموزش کشور)1354 ،
سنجش
(سازمان
ِ
ِ

 .2.4.3.2.4اساسنامۀ آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشور
مــا ّدۀ  :1در اجــرای بنــد ج از مــا ّدۀ  5قانــون هواپیمایــی کشــور مصـ َّوب  28تیرمــاه  1328ش .و بــه منظــور تربیــت
مأموریّــت ف ّنــی هواپیمایــی کشــوری کــه عهــدهدار انجــام وظایــف مختلــف در دســتگاههای ف ّنــی فرودگاههــای
کشــوری خواهنــد بــود کــه آموزشــگاه عالــی اختصاصــی هواپیمایــی کشــوری بــا شُ ــعب زیــر تأســیس میگــردد:

ما ّدۀ  :2شرایط ورود
متوســطه در رشــتههای طبیعــی ،ریاضــی و دیپلــم شــش ســالۀ علمــی و
•دارا بــودن دیپلــم شــش ســالۀ
ّ
هنرســتانهای ف ّنــی و صنعتــی کــه اساســنامه و برنامــۀ آنهــا بــه تصویــب شــورای عالــی فرهنــگ رســیده باشــد.
•سن بین  18و  30سال
قیت در آزمون ورودی
•مو ّف ّ
•تع ّهــد ادامــۀ خدمــت در اداره ّ
مــدت  5ســال پــس از پایــان تحصیــات در
کل هواپیمایــی کشــوری بــرای ّ
آموزشــگاه و قبــول خدمــت در هــر یــک از فرودگاههــای کشــور
ـدت آموزشــی علمــی و عملــی در شُ ــعب آموزشــگاه عالــی ح ّ ِداقــل دو ســال اســت و دانشــجویان دورههــای
مــا ّدۀ  :3مـ ّ
ـدت یــک ســال خواهــد بــود ،تــوأم بــا کار در قســمتهای مختلــف تعقیــب مینماینــد.
تخصصــی دیگــری را کــه مـ ّ
ّ
ـررات
مــا ّدۀ  :4ارزش تحصیــات فارغال ّتحصیــان شُ ــعب مذکــور ،فــوق عالــی اســت .فارغال ّتحصیــان بــر طبــق مقـ ّ
قانــون اســتخدام مهندســین بــه خدمــت گمــارده میشــوند.
اساســنامۀ آموزشــگاه عالــی اختصاصــی هواپیمایــی کشــوری در هــزار و هفدهمیــن جلســۀ شــورای عالــی فرهنــگ
ـورخ  8اَمــرداد  1340ش .بــه تصویــب رســید ،صحیــح اســت بــه موقــع اجــرا گــذارده شــود.
مـ ّ
محمد درخشش
وزیر فرهنگّ ،
(دفتر امور شوراها ،بیتا)
(خرمشــهر
تــا ســال  1360ش .وزارت راه و ترابــری در شــهرهای اصفهــان ،اندیمشــک ،تبریــز ،تهــران ،خونینشــهر ّ
کنونــی) ،قزویــن ،شــاهرود ،مشــهد و یــزد دارای  13مرکــز آموزشــی بــوده اســت کــه از ایــن تعــداد تنهــا آموزشــگاه
عالــی هواپیمایــی کشــوری بــه فارغال ّتحصیــان مــدرک تحصیلــی فوقدیپلــم یــا لیســانس مــیداده اســت و 12
تخصصــی میدادهانــد.
مرکــز آموزشــی دیگــر بــه فارغال ّتحصیــان خــود گواهینامــۀ ّ
(دبیرخانۀ شورای هماهنگی)1360 ،

آموزش عالی
 .3.4.3.2.4آمار
ِ
آموزش عالی در آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوری
جدول  ، 13آمار
ِ

شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان

ردیف

سال تحصیلی

1

1343

2

36
33
3
1351
ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی )1355 ،و (دفتر طرحها و بررسیها)81 :1351 ،

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

6

60

66

6

60

66

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

مراقبت هوایی ،مهندس رادیو ،مهندسی هواپیما و مهندسی مخابرات

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

.4.4.3.2.4کتابنامه

ـوزش عالــی ایــران از  1318تــا 1355
• .------آمــار آمـ
ِ

ش .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و
آموزشــی ،مهــر  1355ش.

ـوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ
• .------آمــار آمـ
ِ
تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،مهــر
 1355ش.
• .------دانشــگاهها و
آمــوزش عالــی و
مؤسســات
ِ
ِّ

رشــتههای تحصیلــی ســال  1351ش .تهــران :دفتــر
آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1352ش.

ـوزش عالــی،
• .------راهنمــای داوطلبــان ورود بــه آمـ
ِ
ســنجش
ســازمان
نیمــۀ د ّوم ســال  1355ش .تهــران:
ِ

آمــوزش کشــور ،آبــان  1355ش.
ِ

• .------راهنمــای رشــتههای تحصیلــی ،شــرایط
اختصاصــی و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و
ســنجش
مؤسســات آمــوزش عالــی .تهــران :ســازمان
ِ
ِّ

آمــوزش کشــور ،تیــر  1354ش.
ِ

• .------رشــتههای تحصیلــی موجــود در دانشــگاهها

آمــوزش عالــی کشــور .تهــران :دفتــر
مؤسســات
ِ
و ِّ
آمــوزش عالــی،
و
علــوم
وزارت
ها،
ی
بررســ
و
هــا
طرح
ِ
خــرداد  1351ش.

• .------شــناخت مراکــز آموزشــی فنّــی و حرفــهای

موجــود در کشــور .تهــران :دبیرخانــۀ شــورای هماهنگی،
آمــوزش عالــی ،اســفند  1360ش،.
وزارت فرهنــگ و
ِ
نشــریّۀ ش.3
آمــوزش
مؤسســات
ِ
• .------فهرســت دانشــگاهها و ِّ

عالــی کشــور .تهــران :مــدارک تحصیــات داخلــی،
آمــوزش عالــی 1350 ،ش.
وزارت علــوم و
ِ

• .------قوانیــن و اساســنامههای مصــ َّوب دانشــگاهها
ـوزش عالــی کشــور تــا ســال  1349ش.
مؤسســات آمـ
ِ
و ِّ

آمــوزش
تهــران :دفتــر امــور شــوراها ،وزارت علــوم و
ِ
عالــی ،بیتــا.

•بیهقــی ،علــی اکبــر .بررســی آمــاری در مــورد اعضــای
مؤسســات
هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و ِّ
آمــوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و

برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،آبــان  1353ش.

•صــدری افشــار ،غالمحســین .سرگذشــت ســازمانها و
نهادهــای علمــی و آموزشــی در ایــران .تهــران :وزارت

آمــوزش عالــی 1350 ،ش.
علــوم و
ِ

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
آمــوزش عالــی (کتــاب ا ّول).
مؤسســات
ِ
دانشــگاهها و ِّ

آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
ســنجش
تهــران :ســازمان
ِ
ِ

•محبوبــی اردکانــی ،حســین .تاریــخ تحــ ّول دانشــگاه
مؤسســات عالــی آموزشــی ایــران در عصــر
تهــران و ِّ
خجســتۀ پهلــوی .تهــران :دانشــگاه تهــران 1350 ،ش.

مؤسسۀ آبشناسی ایران
ِّ .4.2.4
.1.4.2.4پیشینه
«مؤسســۀ آبشناســی ایــران» بــرای تأمیــن نیــروی انســانی مــورد نیــاز وزارت نیــرو و ّ ِ
ِّ
مؤسســات خصوصــی در 1345
ش .پایهگــذاری شــده اســت ا ّمــا فقــط از نظــر ادارۀ امــور آموزشــی ،زیــر نظــر دانشــگاه تهــران بــوده اســت و رئیــس
آن نیــز رئیــس شــورای عالــی ایــن ّ ِ
مؤسســه شــناخته میشــده اســت.
در ایــن ّ ِ
تخصصــی فــوق دیپلــم بــرای تربیــت تکنســین و فــوقلیســانس بــرای تربیــت نیروهــای
مؤسســه دورههــای ّ
ِّ
متخصــص ،از همــان آغــاز پایهگــذاری برقــرار بــوده اســت و گفتــه شــده اســت کــه تــا دو ســال آینــده بــرای تأمیــن
نیــروی انســانی الزم جهــت آبرســانی شــهری و فاضــاب ،دورهای جدیــد در برنامههــای ایــن ّ ِ
مؤسســه بــه وجــود آیــد.
رشــتههای تحصیلــی آن کمکمهندســی آبشناســی ،مهندســی آبهــای زیــر زمینــی و مهندســی آبهــای ســطحی
بــوده اســت .ایــن ّ ِ
مؤسســه 526 ،مترمربّــع وســعت زمیــن و  1340مترمربّــع زیربنــای ســاختمانهای آموزشــی ،یــک
بــاب کتابخانــه بــا  3093جلــد کتــاب و  2بــاب آزمایشــگاه داشــته اســت و شــمار اعضــای هیــأت علمــی آن  27نفــر
بودهانــد کــه  16نفــر تمــام وقــت و  11نفــر حقّالتَّدریــس بودهانــد .ایــن ّ ِ
مؤسســه در نشــانی تهــران ،بلــوار الیزابــت،
خیابــان قاســمی ،شــمارۀ  64وجــود داشــته اســت.

«مؤسســۀ آبشناســی ایــران»  98نشــریّه در زمینــۀ مســائل مربوطــه انتشــار داده و بــا بیشــتر ّ ِ
ِّ
مؤسســات بینالمللــی
الیــت داشــتهاند ،همــکاری علمــی کــرده و بــه تبــادل ّ
اطالعــات علمــی و پژوهشــی
کــه در زمینــۀ ّ
تخصصــی آن ف ّع ّ
میپرداختــه اســت.
(طایی پور و دیگران)164 :1355 ،
مؤسســه و ترویــج رشــتههای علمــی و عملــی آن ،گروههــای آموزشــی ایــن ّ ِ
در طــول زمــان و بــا توســعۀ ّ ِ
مؤسســه بــه
کیفیــت آب ،تأسیســات آبــی و برنامهریــزی ســاماندهی
چهــار گــروه ّ
تخصصــی :آبهــای ســطحی ،آبهــای زیــر زمینــیّ ،
شــدهاند.
کیفیــت آب ،هیدرولوژی
دورههــای ّ
تخصصــی در رشــتههای هیدرولــوژی ،هیدرومتــری ،نمونهبرداری رســوب ،آزمایشــگاه و ّ
تخصصی
ســاختمانی ،روشهــای آمــاری در هیدرولــوژی ،مهندســی رودخانههــا و حمــل مــواد جامــد ،برخــی از درسهــای ّ
گــزارش شــدهاند کــه هــر یــک جداگانــه در ســطح فوقدیپلــم و فــوقلیســانس ارائــه و اجــرا میشــده اســت.
مؤسسۀ آبشناسی ایران:
شرایط اختصاصی پذیرش ِّ

حداکثر سن برای ورود به این مدرسه  25سال است.
• ّ
•زبان خارجی دوران تحصیل انگلیسی یا فرانسه است.
متوسطه برای داوطلبان ورود به این ّ ِ
مؤسسه  12است.
•ح ّ ِداقل مع ّ ِدل امتحانات کتبی نهایی ششم
ّ
•در این ّ ِ
مؤسسه فقط داوطلب مرد پذیرفته میشود.
اعم از کارمند یا آزاد الزامی است.
کلیۀ دانشجویان ّ
•داشتن برگ خاتمۀ خدمت برای ّ
•دفتر آموزش ّ ِ
مؤسسه در دانشگاه [ تهران] 612243
آموزش کشور)1354 ،
سنجش
(سازمان
ِ
ِ
گــزارش علــی اکبــر بیهقــی ،پژوهشــگر گــروه شــناخت و ســنجش پژوهــش در ّ ِ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و
آموزشــی از «بررســی آمــاری در مــورد اعضــای هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و ّ ِ
ـوزش عالــی ایران»
مؤسســات آمـ ِ
در  1353ش .دربــارۀ ّ ِ
مؤسســۀ آبشناســی ایــران چنین اســت:
اعضــای هیــأت علمــی ایــن ّ ِ
ـرد و یــک نفــر اظهــار نشــده
موسســه  16نفــر مــرد اســت کــه  11نفــر متا ّهــل 4 ،نفــر مجـ ّ
اســت .از ایــن تعــداد عضــو هیــأت علمــی  3نفــر  6 ،Ph.Dنفــر دکتــرا 5 ،نفــر فــوقلیســانس و  2نفــر لیســانس دارنــد و
 3نفــر در آمریــکا 2 ،نفــر در آلمــان 1 ،نفــر در انگلســتان 7 ،نفــر در ایــران و  3نفــر در فرانســه باالتریــن مــدرک تحصیلــی
خــود را دریافــت کردهانــد .از ایــن فــراد  12نفــر بــه زبــان انگلیســی 2 ،نفــر بــه فرانســه تس ـلّط داشــتهاند .از اعضــای
هیــأت علمــی 7 ،نفــر اســتخدام تمــام وقــت 1 ،نفــر نیمــه وقــت 5 ،نفــر حقّال ّتدریــس و  3نفــر اظهارنشــده میباشــند،
بودهانــد کــه  3نفــر اســتخدام رســمی 5 ،نفــر پیمانــی و  5نفــر خریــد خدمــت و  3نفــر اظهــار نشــده گــزارش شــده اســت.
ـدرس بودهانــد.
از نظــر رتبــه علمــی هــر  16نفــر مـ ّ
اعضای هیأت علمی این ّ ِ
مؤسسه  36کتاب 31 ،مقالۀ داخلی 21 ،مقالۀ خارجی و  40جزوۀ آموزشی منتشر کردهاند.
(بیهقی)1353 ،

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

اســتادان دانشــکدۀ ف ّنــی و ســایر دانشــکدههای صنعتــی در ارائــه و تدریــس دروس دورههــای فــوقلیســانس هــم
چنیــن در برخــی از کالسهــای دورۀ فــوق دیپلــم بــا ایــن ّ ِ
مؤسســه همــکاری داشــتهاند.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

آموزش عالی
 .2.4.2.4آمار
ِ
جدول  ، 14آمار
مؤسسۀ آب شناسی ایران
ِ
آموزش عالی ِّ
شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان

ردیف

سال تحصیلی

1

1346

6

2

1347

5

88

3

1348

-

53

53

4

1349

-

53

53

-

5

1350

-

98

98

-

117

6

1351

100

100

-

50

50

8

1352

2

129

131

-

48

48

9

1353

1

108

109

-

28

28

10

1354

1

89

90

-

-

-

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

57

63

-

-

-

93

6

55

61

-

-

-

-

117

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی)1355 ،
(طایی پور و دیگران( ،)1355 ،صدری افشار )156 :1350 ،و

.3.4.2.4کتابنامه

ـوزش عالــی ایــران از  1318تــا 1355
• .------آمــار آمـ
ِ
ش .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و

آموزشــی ،مهــر  1355ش.

• .------دانشــگاهها و
آمــوزش عالــی و
مؤسســات
ِ
ِّ

رشــتههای تحصیلــی ســال  1351ش .تهــران :دفتــر
آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1352ش.

• .------راهنمــای رشــتههای تحصیلــی ،شــرایط
اختصاصــی و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و
ســنجش
ـوزش عالــی .تهــران :ســازمان
مؤسســات آمـ
ِ
ِ
ِّ

آمــوزش کشــور ،تیــر  1354ش.

• .------رشــتههای تحصیلــی موجــود در دانشــگاهها

و
آمــوزش عالــی کشــور .تهــران :دفتــر
مؤسســات
ِ
ِّ
آمــوزش عالــی،
و
علــوم
وزارت
ها،
ی
بررســ
و
هــا
ح
طر
ِ
خــرداد  1351ش.

دانشــگاهها و
آمــوزش عالــی ایــران بــر
مؤسســات
ِ
ِّ
اســاس مص َّوبــات مراجــع ذیربــط از ســال  1301تــا 1358
آموزش
ش .تهــران :معاونــت آموزشــی وزارت فرهنــگ و
ِ

عالــی 1362 ،ش.

•صـدری افشار،غالمحسـین .سرگذشـت سـازمانها و
نهادهـای علمی و آموزشـی درایران  .تهـران :وزارت
آموزش عالی 1350،ش.
علوم و
ِ
•طاییپــور ،علــی و دیگــران .آمــوزش عالــی در ایــران:
دانشــگاهها و
مؤسســات آمــوزش عالــی (کتــاب ا ّول).
ِّ
ســنجش آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
ســازمان
تهــران:
ِ
ـوزش عالــی در ایــران:
•طاییپــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
آمــوزش عالــی کشــور (کتــاب
شناســایی رشــتههای
ِ
د ّوم) .تهــران :مرکــز ارزشــیابی آموزشــی ،آذر  1356ش.
ـال رجــال سیاســی و نظامــی
•عاقلــی ،باقــر .شــرح حـ ِ
معاصــر ایــران .چ  .3ج  .3تهــران :نشــر گفتــار و نشــر
علــم 1380 ،ش.

محمدمهــدی .مقالــۀ «پهلــوی ،سلســله» در
•امینــی،
ّ
دانشــنامۀ جهــان اســام .چ  .1ج  .5تهــران :بنیــاد
ݑ
دایرهالمعــارف اســامی 1379 ،ش.

ـران
ـاهیر ایـ
ـال و مشـ
ـۀ رجـ
ـی نامـ
•مرســلوند ،حســن .زندگـ
( 1299 – 1320ش ).چ  .2ج  .1تهــران :انتشــارات الهــام،

•بیقهــی ،علــی اکبــر .بررســی آمــاری در مــورد اعضــای
هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و
مؤسســات
ِّ
آمــوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و
ِ

ـا
ـروطه تـ
ـران از مشـ
ـی ایـ
ـال پارلمانـ
•نظــری ،منوچهــر .رجـ
انقــاب .تهــران :فرهنــگ معاصــر 1388 ،ش.

برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،آبــان  1353ش.

•جــوان ،خســرو و داوری ،احمــد .رشــتههای تحصیلــی

1376ش.

•یغمایــی ،اقبــال .وزیــران علــوم و معــارف و فرهنــگ
ایــران .چ  .1تهــران :مرکــز نشــر دانشــگاهی 1375 ،ش.

.1.5.2.4پیشینه

ایــن مدرســه بــه ســازمان رادیــو تلویزیــون ملّــی ایــران وابســته بــوده و در  1347ش .پایهگــذاری شــده اســت.
ســاختمان تحصیــات فوقدیپلــم آن بــه نشــانی :تهــران ،خیابــان پــارک (وزراء) ،خیابــان یکــم و صنــدوق پســتی
 33-200و ســاختمان تحصیــات فــوقلیســانس آن :تهــران ،خیابــان پهلــوی ،کــوی روان و صنــدوق پســتی 33-200
بــوده اســت.
ایــن مدرســه بــه وســعت  536مترمربّــع زمیــن و  1800مترمربّــع زیــر بنــای ســاختمان آموزشــی ،بــا یــک بــاب
کتابخانــه کــه  4535جلــد کتــاب التیــن و  2469جلــد کتــاب فارســی داشــته اســت ،گــزارش شــده اســت.
برای دورۀ فوقدیپلم  13آزمایشگاه و کارگاه ف ّنی وجود داشته است:
ظرفیت  20نفر (مساحت  35مترمربّع)
•آزمایشگاه الکترونیک به
ّ
ظرفیت  20نفر (مساحت  35مترمربّع)
•آزمایشگاه الکتریسیته به
ّ
ظرفیت  20نفر (مساحت  35مترمربّع)
•آزمایشگاه فیزیک به
ّ
ظرفیت  12نفر (مساحت  35مترمربّع)
•آزمایشگاه پالس به
ّ
ظرفیت  20نفر (مساحت  60مترمربّع)
•آزمایشگاه مخابرات به
ّ
ظرفیت  8نفر (مساحت 40مترمربّع)
•آزمایشگاه آکوستیک به
ّ
•آزمایشگاه ع ّکاسی برای  20نفر (مساحت 60مترمربّع)
•کارگاه مونتاژ فیلم برای  12نفر (مساحت  30مترمربّع)
•استودیوی مج ّهز تلویزیونی (مساحت  250مترمربّع)
•استودیوی رادیویی (مساحت  30مترمربّع)
•کارگاه گرافیک و نقش هکِشی (مساحت  30مترمربّع)
تهیۀ عکس و اسالید (مساحت  35مترمربّع)
•کارگاه ّ
•سالن سینما برای  300نفر
در مقطع تحصیلی فوقدیپلم دو رشته در گرایشهای زیر تدریس میشده است:
تخصصی اجرا  BFو تصویر VF
الف) رشتۀ فنّی ،با دیپلم ریاضی و دارای شاخههای ّ
در ایــن گرایــش بــرای ســاخت ،بــه کار انداختــن ،بهرهبــرداری و تعمیــر دســتگاههای الکترونیــک اســتودیوها
و ایســتگاههای رادیــو تلویزیــون ماننــد دوربینهــای الکترونیــک ،ماشــینهای ضبــط برنامــه و فرســتنده،
ِّ
تخصصهــای الزم ارائــه میشــده اســت.
تخصصی وجود دارد که عبارتند از:
در گرایش ف ّنی سه رشتۀ ّ
صدا

کــه عبــارت اســت از روش اســتفاده از دســتگاههای صوتــی بــه منظــور ترکیــب صداهــای مختلــف از منابــع
صوتــی متفــاوت ماننــد میکروفــن ،ضبــط صــوت ،گرامافــون و  ...و ضبــط آنهــا بــر روی نــوار یــا فیلــم بــرای پخــش

تصویر

ـی و کیفــی ســاختمان و مدارهــای دســتگاههای الکترونیــک مربــوط بــه تصویــر تلویزیونــی
کــه شــامل مطالعــۀ کمـ ّ
ماننــد دوربیــن تلویزیونــی ،دســتگاه کنتــرل دوربیــن ،مخلوطکننــدۀ تصویــر و توزیعکننــدۀ تصویــر اســت.
فرستندۀ رادیو تلویزیونی

کــه اصــول ف ّنــی شــناختن و کار کــردن بــا فرســتندههای رادیــو تلویزیونــی و ماکروویــو کــه از تکنیکهــای
خاصــی برخوردارنــد ،آمــوزش داده میشــدهاند.
ّ
تخصصی
ب) رشتۀ تولید از تمام دیپلمها ،دارای شاخههای ّ

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

 .5.2.4مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

تصویربرداری و سوئیچینگ
در دورۀ فــوق دیپلــم  44عضــو کادر آموزشــی بــا آرایــۀ  3نفــر فوقدیپلــم 18 ،نفــر لیســانس 17 ،نفــر فــوق
لیســانس و  2نفــر دکتــر درسهــا را ارائــه میدادهانــد.
برخی از تسهیالت رفاهی برای دانشجویان دورۀ فوقدیپلم ،عبارتند از:

•دریافت کمکهزینۀ تحصیلی (دانشجویان تهرانی  4000ریال و شهرستانیها  7000ریال)
•استفاده از خوابگاه مج َّهز و ُمدرن
•استفاده از بیمه و بهداشت رایگان
•استفاده از کوپن مخصوص تخفیف غذا در رستورانهای مدرسه و سازمان رادیو تلویزیون ملّی ایران
•احتســاب ســالهای تحصیــل بــه عنــوان ســابقۀ خدمــت پــس از اســتخدام در ســازمان رادیــو تلویزیــون ملّــی
ایــران
•استفاده از بورسهای تحصیلی و کارآموزی در کشورهای خارج
•کتاب رایگان برای دانشجویان متع ّهد خدمت در سازمان

تخصصی:
در دورۀ فوقلیسانس دو رشتۀ ّ

•تحقیق در ارتباط جمعی
•تکنولوژی آموزشی
ارائه و اجرا میشده است.
مقطع فوق لیسانس 4 ،نفر فوقلیسانس و یک نفر دکتر بودهاند.
مد ّ ِرسین این مدرسۀ عالی در
ِ

دانشــجویان دورۀ فــوقلیســانس نیــز از تســهیالت یــاد شــده بهرهمنــد بودهانــد و کمــک هزینــۀ تحصیلــی آنهــا
بــرای دانشــجویان تهرانــی  12000ریــال و شهرســتانها  14000ریــال بــوده اســت.
(طایی پور و دیگران)1355 ،
سالشمار پایهگذاری و دگرگونیها:

• 1348ش .پایهگذاری مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما
• 1358ش .مرکز آموزش ف ّنی صدا و سیما
• 1361ش .دانشکدۀ صدا و سیما
آموزش عالی
• 1391ش .دانشگاه صدا و سیما 15 :مهر با تصویب شورای گسترش
ِ

 .2.5.2.4اساسنامۀ مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما
ـوزش عالــی
اساســنامۀ مدرســۀ عالــی تلویزیــون و ســینما کــه در اســفند  1348ش .بــه تصویــب وزارت علــوم و آمـ ِ
رســیده اســت:
متخصــص بــرای کمــک بــه
مــا ّدۀ  :1بــه منظــور تکمیــل کادر ف ّنــی و هنــری مراکــز تلویزیونــی و همچنیــن تربیــت
ّ
تأمیــن نیــروی انســانی در صنایــع مشــابه در رشــتههای :هنرهــای نمایشــی ،کارگردانــی ،فیلمبــرداری ،منش ـیگری
تهیــه و رپرتــاژ ،خبرنــگاری ،ع ّکاســی ،البراتــوار فیلــم ،الکترونیــک و تِلِــه کمونیکاســیون ،مدرســۀ
صحنــه ،تدویــنّ ،
ّ
عالــی تلویزیــون و ســینما در تهــران زیــر نظــر ســازمان تلویزیــون ملــی ایــران تأســیس میشــود.
ما ّدۀ  :2ارکان مدرسه عبارتند از

• شورایعالیمدرسه

• شورایآموزشیمدرسه

ما ّدۀ :3سرپرست سازمان تلویزیون ملّی ایران ،ریاست عالیۀ مدرسه را به عهده خواهد داشت.

ما ّدۀ :4شورای عالی مدرسه از اعضای زیر تشکیل میشود

• سرپرست سازمان که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت
• مدیرمدرسه

• دو نفر از معاونان سازمان تلویزیون ملّی ایران ،معاونان «ف ّنی» و « فرهنگی»
• دو نفر از اعضای شورای برنامه

• شش نفر از افراد برجستۀ هنرها و صنایع مربوط به موضوع مدرسه به انتخاب سرپرست سازمان
دورۀ عضویّت شش نفر اعضاء فوق 3سال است.

مدت
 تبصــرۀ  :1بــه جــز در ســه ســال ا ّول کــه هــر ســال یــک سـ ّوم اعضــاء بــه قید قرعــه خــارج شــده و اعضاء جدیــد بـرای ّ
 3ســال بــه عضویــت شــورای عالــی برگزیده خواهند شــد.
 تبصرۀ :2تجدید انتخاب اعضایی که به قید قرعه خارج شدهاند بالمانع است.

ما ّدۀ :5وظایف شورای عالی رسیدگی به پیشنهادها و آییننامههایی است که از طرف شورای مدرسه تنظیم میشود.
 تبصرۀ :1پیشنهادها و آییننامههای مذکور پس از تصویب شورای عالی قابل اجرا است.
ـوزش عالــی برســد،
ـررات کــه بایــد بــه تصویــب مراجــع ذیصــاح وزارت علــوم و آمـ ِ
 تبصــرۀ  :2آن قســمت از آییننامههــا و مقـ ّ
بــه وســیلۀ سرپرســت ســازمان بــه وزارت مذکــور فرســتاده میشــود و پــس از تصویــب بــه موقــع اجـرا گذاشــته خواهد شــد.
ما ّدۀ :6شورای مدرسه از مسئوالن گروههای آموزشی تشکیل می شود.
 تبصرۀ :1مدیر مدرسه ریاست شورا را به عهده خواهد داشت.
 تبصــرۀ  :2مدیــر مدرســه از بیــن کســانی کــه شایســتگی این مقــام را داشــته باشــند از طــرف سرپرســت ســازمان تلویزیون
ـررات مدرســه اســت.
ملّــی ایـران بــه ایــن ســمت منصــوب میشــود و مســئول ُحســن اجـرای مقـ ّ
مقـررات داخلی،
مـا ّدۀ  :7وظایـف شـورای آموزشـی عبـارت اسـت از رسـیدگی و اتّخـاذ تصمیم دربـارۀ بودجـه ،تنظیم ّ
تنظیـم آییننامههـای مربوطـه بـه بـاال بـردن سـطح معلومـات دانشـجویان ،آییننامـه رفـاه دانشـجویان ،آییننامـۀ
مقـررات مربـوط بـه اسـتخدام اعضـاء آمـوزش و حقّال ّتدریـس ،تنظیـم قراردادهـای مربـوط بـه کارآمـوزی
انضباطـی ّ
دانشـجویان در سـایر ّ ِ
مؤسسـات ،تنظیـم قراردادهـای آموزشـی بـا سـایر دانشـگاهها و مـدارس عالـی ،تنظیـم قـرارداد
مقـررات مربـوط بـه امتحانات و چگونگـی انجـام مسـابقۀ ورودی ،تنظیم
تنظیـم
دانشـجو،
و
اسـتاد
مربـوط بـه مبادلـۀ
ّ
آییننامـۀ مربـوط بـه راهنمایـی دانشـجویان و سـایر مسـائل مربوط به انجمنها ،سـمینارها ،جلسـات و گفت و شـنود،
مقـررات مربـوط بـه اخذ تع ّهـد از دانشـجویان ممتاز برای خدمـت در تلویزیـون ،ایجاد رشـتههای جدید ،ایجاد
تنظیـم ّ
مـدت ،تعییـن میزان شـهریۀ دانشـجو و اعطـاء بورس به دانشـجویان ممتـاز ،حقالزحمـۀ کارآموزی
کالسهـای کوتـاه ّ
و سـایر مسـائلی نظیـر آن ،تنظیـم و رسـیدگی بـه برنامههـا و مسـائل مختلـف دانشـجویی و مشـورت در بهبـود وضع
تحصیلـی دانشـجویان و ارسـال پیشـنهادات الزم به شـورای عالی آموزشـگاه
ما ّدۀ  :8دورۀ کامل مدرسه شامل دو سال (ح ّ ِداقل  22ماه) است.
ما ّدۀ  :9شرایط ورود به مدرسه عبارت است از

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

• سرپرستسازمانتلویزیونملّیایران

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

متوسطهدررشتههایطبیعی،ادبیوریاضی
• داشتنگواهینامهکامل ّ
• توفیقدرامتحاناتمسابقۀورودی
مــا ّدۀ  :10بــه دانشــجویانی کــه طبــق برنامــه مص ـ َّوب ،تحصیــل کــرده و در امتحانــات بــه شــرط ارائــه گواهــی رضایتبخــش
کارآمــوزی یــک ســاله در مراکــزی کــه به وســیلۀ مدرســۀ عالی تلویزیون تعییــن خواهد شــد ،موفق شــوند ،گواهینامـهای در یکی
از رشــتههای تحصیلــی داده خواهــد شــد کــه ارزش آن عالــی (فوقدیپلــم کمتــر از لیســانس ،تکنســین درجــه یــک) خواهــد بود.
آموزش عالی رسیده باشد.
ما ّدۀ :11برنامۀ تحصیلی مدرسه باید به تصویب وزارت علوم و
ِ
آموزش عالی برگزار شود.
ما ّدۀ :12امتحانات نهایی مدرسه باید با نظارت نمایندۀ وزارت علوم و
ِ
مــا ّدۀ  :13گواهینامــۀ عالــی فارغال ّتحصیــان پــس از امضــاء رئیس مدرســه ،سرپرســت ســازمان تلویزیــون ملّــی ایـران و وزیر علوم
ـوزش عالــی صــادر خواهد شــد.
و آمـ ِ
عده از فارغال ّتحصیالن کهتع ّهدخدمتدرمراکزتلویزیونیدارند،پسازانجامتع ّهددادهخواهدشد.
ما ّدۀ :14گواهینامۀ آن ّ
آموزش عالی رسیده است.
این اساسنامه در تاریخ 1348/12/20ش .به تصویب وزارت علوم و
ِ
آموزش عالی
وزیر علوم و
ِ
(دفترامورشوراها،بیتا)
در  1351ش .در مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما ،شش دورۀ فوقدیپلم در گرایشهای :
تهیۀ رپرتاژ ،تصویربرداری ،مونتاژ ،کارگردانی ،صدا و فرستنده؛ برگزار و تدریسمیشده است.
ّ
(دفتر طرحها و بررسیها)1351،
علــی اکبــر بیهقــی ،عضــو گروه شــناخت و ســنجش پژوهــش در ّ ِ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی در گزارش
پژوهــش خویــش در  1353ش .چنیــن آورده اســت:
مدرســۀ عالــی تلویزیــون و ســینما 17 ،عضــو هیــأت علمــی دارد کــه  4زن و  10مــرد ایرانــی میباشــند .از ایــن
متخصــص ،یــک نفــر دکتــری 9 ،نفــر فــوقلیســانس و  6نفــر لیســانس دارنــد .اعضــای
تعــداد یــک نفــر پزشــک
ّ
هیــأت علمــی یــک نفــر از آمریــکا 2 ،نفــر از آلمــان و  14نفــر از ایــران باالتریــن مــدرک تحصیلــی خــود را دریافــت
کردهانــد کــه از آنهــا  13نفــر بــه زبــان انگلیســی و  2نفــر بــه زبــان آلمانــی و  3نفــر بــه زبــان فرانســه تســلّط
داشــتهاند 13 .نفــر اســتخدام تمــام وقــت ،یــک نفــر حقّال ّتدریــس و  3نفــر اظهارنشــده اســت ،هســتند .از ایــن
افــراد  13تَــن رســمی ،یــک نفــر خریــد خدمــت و بقیــه اظهارنشــده اســت ،بودهانــد.
هــر  17عضــو هیــأت علمــی ایــن مدرســۀ عالــی مرتبــۀ مد ّ ِرســی دارنــد .اعضــای هیأت علمــی مدرســۀ عالــی تلویزیــون  17جلد
کتــاب 46 ،مقالــۀ داخلــی ،یــک مقالــۀ خارجــی و  62جــزوۀ آموزشــی منتشــر کردهانــد.
(بیهقی)1353،
در  1354ش .مدرســۀ عالــی تلویزیــون و ســینما در دو رشــتۀ تحصیلــی  .1ف ّنــی و  .2تولیــد در مقطــع فوقدیپلــم دانشــجویان
کلیــۀ دیپلمها
منطقـهای و کشــوری گزینــش کــرده اســت کــه داوطلبــان ف ّنی بــا دیپلــم بــرق و الکترونیــک و داوطلبان تولیــد از ّ
بودهانــد.
شرایط اختصاصی این داوطلبان عبارت بوده است از:

• در این مدرسۀ عالی متولدین 1329ش .یا بعد از آن پذیرفته میشوند .

•داوطلبــان تحصیــل در رشــتۀ ف ّنــی بایــد در هــر یــک از آزمونهــای ســهگانه ح ّ ِداقــل دارای نمــره  500و
داوطلبــان رشــتۀ تولیــد بایــد در هــر یــک از آزمونهــای ســه گانــه ح ّ ِداقــل دارای نمــره  550باشــند.
متوســطه داوطلبــان ورود بــه ایــن مدرســۀ عالــی بــرای
معــدل امتحانــات کتبــی نهایــی ششــم
•ح ّ ِداقــل
ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
متوســطه بــرای
دیپلمهــای طبیعــی ،ریاضــی ،ادبــی و خان ـهداری  14و ح ّداقــل مع ـ ّدل کل امتحانــات ششــم
ّ
ســایر دیپلمهــا  15تعییــن شــده اســت.
کلیۀ داوطلبان رشتههای یاد شده ،معاینات پزشکی و روانی به عمل خواهد آمد.
•از ّ
نحوۀ انتخاب دانشجویان رشتۀ فنّی:

•مع ّ ِدل نمرات آزمایش همگانی در مقیاس صفر تا  ،20با ضریب 1
متوسطه برای دیپلمهای ریاضی ،با ضریب 3
•مع ّ ِدل امتحانات کتبی نهایی ششم
ّ
• معـ ّ ِدل داوطلبــان در دروس اختصاصــی ششــم دبیرســتان بــر حســب نــوع دیپلــم آنــان در دروس اصلی محاســبه میشــود و
ـدم خواهنــد داشــت و در صورت
ـق تقـ ّ
داوطلبانــی کــه دارای معـ ّ ِدل دروس ریاضــی باالتــر میباشــند ،نســبت بــه ســایرین حـ ّ ِ
مســاوی بــودن معـ ّ ِدل ریاضــی ،داوطلبانــی کــه معـ ّ ِدل دروس فیزیــک و مکانیــک آنــان باالتــر باشــد نســبت بــه دیگـران
ارجحیــت دارند.
ّ
آموزش کشور)1354 ،
سنجش
(سازمان
ِ
ِ
تخصصی و سازمانی ،الیحۀ ادغام دانشگاهها و ّ ِ
آموزش عالی را نپذیرفت.
مؤسسات
ِ
این مدرسۀ عالی به دلیل نیازهای ّ

آموزش عالی
 .3.5.2.4آمار
ِ
آموزش عالی در مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما
جدول  ، 15آمار
ِ
شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان

ردیف

سال تحصیلی

1

1333

5

2

1334

19

21

1

1348

20

116

136

2

1349

28

137

165

11

3

1350

26

131

157

6

44

4

1351

27

122

149

16

64

80

5

1352

23

124

147

10

31

41

6

1353

30

189

219

18

88

106

7

1354

40

147

187

-

-

-

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

7

12

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

54

65
50

ِّ
(مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی )1355 ،و (صــدری افشــار )1350 ،و (دفتــر طرحهــا و
بررســیها)1352،

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

• زبانخارجیدورانتحصیلانگلیسییافرانسهاست.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

.4.5.2.4کتابنامه

ـوزش عالــی ایران .تهـرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقات
•  .------آمــار آمـ ِ
و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،مهــر  1355ش.
ـوزش عالــی و رشــتههای
مؤسســات آمـ ِ
•  .------دانشــگاهها و ِّ
تحصیلــی ســال  1351ش .ته ـران :دفتــر طرحهــا و بررس ـیها،

ـوزش عالــی ،خــرداد  1352ش.
وزارت علــوم و آمـ ِ

•  .------راهنمــای رشــتههای تحصیلــی ،شــرایط اختصاصــی
ـوزش
مؤسســات آمـ ِ
و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و ِّ
ـنجش آمــوزش کشــور ،تیــر 1354ش.
عالــی .تهران :ســازمان سـ ِ
•  .------رشــتههای تحصیلــی موجــود در دانشــگاهها و
ـوزش عالــی کشــور .تهــران :دفتــر طرحهــا و
مؤسســات آمـ
ِ
ِّ

آمــوزش عالــی ،خــرداد 1351ش.
بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ

•  .------قوانیــن و اساســنامههای مصــ َّوب دانشــگاهها و
ـوزش عالــی تــا ســال  1349ش .ته ـران :دفتــر
مؤسســات آمـ ِ
ِّ

آمــوزش عالــی ،بیتــا.
امــور شــوراها ،وزارت علــوم و
ِ

• بیهقــی ،علــی اکبــر .بررســی آمــاری در مــورد اعضــای هیــأت
ـوزش عالــی
مؤسســات آمـ ِ
آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و ِّ
ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و

آموزشــی ،آبــان  1353ش.

• صــدری افشــار ،غالمحســین .سرگذشــت ســازمانها و نهادهای
آمــوزش
علمــی و آموزشــی در ایــران .تهــران :وزارت علــوم و
ِ

عالــی 1350 ،ش.

• طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمــوزش عالــی در ایــران:
ـوزش عالــی (کتــاب ا ّول) .تهــران:
مؤسســات آمـ
ِ
دانشــگاهها و ِّ

ســنجش آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
ســازمان
ِ

 .6.2.4انستیتوهای تکنولوژی کشور
 .1.6.2.4پیشینه
«انســتیتوهای تکنولــوژی کشــور» ،وابســته بــه وزارت آمــوزش و پــرورش بودهانــد و در  1348ش .پایهگــذاری
شــدهاند .هــدف از پایهگــذاری آنهــا ،تربیــت تکنســینهای درجــۀ یــک مــورد نیــاز کشــور بــوده اســت کــه
بــه دانشآموختــگان آنهــا پــس از گذرانــدن دورۀ دو ســاله ،مــدرک فوقدیپلــم میدادهانــد .دانشآموختــگان
تع ّهــد خدمــت نداشــتهاند و اگــر میخواســتهاند میتوانســتند بــه تحصیــات خــود ادامــه دهنــد .در صــورت
وضعیــت نظــام وظیفــۀ عمومــی میتوانســتهاند در آزمایــش همگانــی دورۀ لیســانس یکــی از
روشــن بــودن
ّ
دانشــگاهها یــا ّ ِ
ـوزش عالــی کشــور کــه دارای رشــتۀ تحصیلــی مــورد نظــر باشــد ،شــرکت کننــد
مؤسســات آمـ ِ
قیــت ،طبــق ضوابــط موجــود ،شــماری از واحدهــای گذرانــده شــدۀ آنهــا بــه عنــوان واحدهــای
و در صــورت مو ّف ّ
پذیرفتــه شــدۀ دورۀ لیســانس منظــور میشــده اســت.
(طایــی پور و دیگران)1355 ،

 .2.6.2.4اساسنامۀ دورۀ دوسالۀ انستیتوهای تکنولوژی کشور
مــا ّدۀ  :1انســتیتوهای تکنولــوژی کشــور بــه منظــور تربیــت کمــک مهندســان و تکنســینهای عالــی مــورد
نیــاز کشــور بــه وســیلۀ ســازمان تعلیمــات ف ّنــی و حرفــهای در وزارت آمــوزش و پــرورش تأســیس و اداره
خواهــد شــد.
ما ّدۀ  :2تحصیل در این انســتیتوها ،شــامل یک دورۀ دوســاله خواهد بود.
مــا ّدۀ  :3داوطلبــان تحصیــل در ایــن انســتیتوها از بیــن فارغال ّتحصیــان هنرســتانهای صنعتــی و کشــاورزی
موفقیــت در مســابقات ورودی انتخــاب و بــر حســب رشــتۀ تحصیلــی در
و ششــم دبیرســتان از کســب
ّ
دورههــای انســتیتو بــه تحصیــل خواهنــد پرداخــت.
مــا ّدۀ  :4دانشــجویان دو ســالۀ انســتیتوها در تابســتان هــر ســال تحصیلــی ح ّ ِداقــل بــه مــدت دو مــاه در
ِّ
مؤسســاتی کــه نــوع کار آنهــا متناســب بــا رشــتۀ تحصیلــی آنــان میباشــد ،کارآمــوزی خواهنــد کــرد.

مــا ّدۀ  :6دانشــجویانی کــه از اول ســال تحصیلــی  1347-48ش( .مهــر  1347ش ).در انســتیتوهای تکنولــوژی
ـررات ایــن اساســنامه خواهنــد بــود.
ثبــت نــام کــرده و بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد ،مشــمول مقـ ّ
ـورخ 1345/11/24
تبصــرۀ  :1اساســنامۀ انســتیتوهای تکنولــوژی مص ـ َّوب یکصــد و ســی امیــن جلســۀ مـ ّ
ش .شــورای مرکــزی دانشــگاهها از تاریــخ اول مهــر  1347ش .لغــو و ایــن اساســنامه جایگزیــن آن
خواهــد بــود.
تبصــرۀ  :2فقــط دانشــجویانی کــه تــا تاریــخ مهــر  1347ش .بــه موجــب اساســنامۀ مصــ َّوب یکصــد و
س ـیامین جلســۀ شــورای مرکــزی دانشــگاهها وارد انســتیتوهای تکنولــوژی شــده باشــند تــا پایــان دورۀ
مقــررات اساســنامۀ مزبــور خواهنــد بــود.
تحصیلــی مشــمول
ّ
آموزش عالی رســیده اســت.
این اساســنامه در تاریخ  1348/6/25ش .به تصویب وزارت علوم و
ِ
				

آموزش عالی
وزیــر علوم و
ِ
(دفتر امور شــوراها ،بیتا)

در خــرداد  1351شِ ّ 42 ،.
ـوزش عالــی دولتــی وابســته بــه وزارت آمــوزش و پــرورش گــزارش شــده
مؤسســۀ آمـ ِ
اســت کــه از ایــن شــمار  24انســتیتو تکنولــوژی 11 ،دانشســرای راهنمایــی 4 ،آموزشــگاه عالــی بهداشــت
مــدارس ،یــک مدرســۀ عالــی و یــک ّ ِ
مؤسســۀ تربیــت مربّــی امــور هنــری بودهانــد کــه همگــی دورۀ آموزشــی
فوقدیپلــم را ارائــه میکردهانــد.
روشــنگری دربارۀ هر یک از آنها چنین اســت:
الف :انستیتوهای تکنولوژی

 )1برق و مکانیک تهران .رشتههای :برق و مکانیک
 )2خدمات ف ّنی اداری تهران .رشتههای :آمار ،حسابداری و حسابرسی
 )3راه و ساختمان ونک تهران .رشتههای :راه و ساختمان ،دکوراسیون و معماری
 )4صنایع شیمیایی تهران .رشتههای :پتروشیمی و صنایع سیلیکات
 )5تهویه ،تبرید و برنامهنویسی ماشینهای محاسبه تهران .رشتههای :تأسیسات فوالدی ،تهویه و تبرید؛ الکترونیک،
برنامهنویسی ،مدیریّت ف ّنی ماشین آالت ،تأسیسات سیلو ،تکنسین ف ّنی ماشین آالت
نساجی ،رنگرزی
نساجی و رنگرزی تهران .رشتههایّ :
ّ )6
طراحی ،نقشهکِشی صنعتی
طراحی و نقش هکِشی صنعتی تهران .رشتههایّ :
ّ )7
 )8برق و مکانیک اصفهان .رشتههای :برق ،مکانیک ،راه و ساختمان و رنگرزی
 )9ماشین آالت کشاورزی تبریز .رشتههای :خاک و آبیاری ،مکانیک ماشین آالت کشاورزی
 )10برق و مکانیک تبریز .رشتههای :برق ،مکانیک ،راه و ساختمان

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

مــا ّدۀ  :5بــه دانشــجویان ایــن ّ ِ
مؤسســات پــس از پایــان دورۀ دو ســالۀ تحصیــل و گذرانــدن کارآمــوزی الزم
گواهینامــۀ تکنســین عالــی کــه ارزش آن فوقدیپلــم خواهــد بــود ،اعطــاء خواهــد شــد.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 )11بازرگانی تبریز .رشتههای :حسابداری عمومی ،امور بازرگانی ،بیمه و حمل و نقل
 )12برق و مکانیک رشت .رشتههای :برق ،مکانیک  ،راه و ساختمان
 )13ماشین آالت کشاورزی اهواز .رشتههای :خاک و آبیاری ،مکانیک ماشین آالت کشاورزی
 )14برق و مکانیک اهواز .رشتههای :برق ،مکانیک ،راه و ساختمان
 )15برق و مکانیک بابل .رشتههای :برق،مکانیک ،راه و ساختمان
 .16برق و مکانیک کرمانشاه .رشتههای :برق ،مکانیک ،راه و ساختمان
 )17برق و مکانیک شیراز .رشتههای :برق ،مکانیک ،راه و ساختمان
 )18برق و مکانیک مشهد .رشتههای :برق،مکانیک ،راه و ساختمان
 )19برق و مکانیک کرمان .رشتههای :برق ،مکانیک ،معماری ،راه و ساختمان
 )20برق و مکانیک قزوین .رشتههای :برق ،مکانیک ،راه و ساختمان
 )21ماشین آالت کشاورزی رشت .رشتههای :خاک و آبیاری ،مکانیک ماشین آالت کشاورزی
 )22آفات انباری سیلوها ساری .رشته :آفات انباری سیلوها
(ارومیه) .رشتههای :برق ،مکانیک ،راه و ساختمان
 )23برق و مکانیک رضائیه
ّ
(ارومیه) .رشتههای :خاک و آبیاری ،مکانیک ماشین آالت کشاورزی
 )24ماشین آالت کشاورزی رضائیه
ّ
دانشسرای راهنمایی شهرهای:

اصفهــان ،اهــواز ،تبریــز ،تهــران ،رشــت ،ســاری ،شــیراز ،کرمــان ،کرمانشــاه ،مشــهد و همــدان ،کــه در
ادبیــات و علــوم انســانی؛ زبــان خارجــه و
همگــی آنهــا رشــتههای چهارگانــۀ علــوم ریاضــی و تجربــی؛ ّ
شــناخت حرفــه و فــن تدویــن و ارائــه میشــده اســت.
آموزشــگاه عالی بهداشت مدارس شهرهای:

اصفهــان ،تهــران ،ســاری و مشــهد کــه در همگــی آنهــا دورۀ بهداشــت مــدارس تدریــس و ارائــه میشــده
ا ست .
مؤسســۀ تربیت مربّیان امور هنری در تهران در رشــتههای:
مدرســۀ عالی هتلداری در تهران و
ِّ
تئاتــر ،خـ ّ
ـن بیــان ،موســیقی و هنرهــای تجســمی درس و دورۀ آموزشــی ارائــه میکــرده
ـط ،ن ّقاشــی ،فـ ّ ِ
اســت.
(دفتر طر حها و بررسـیها)1351 ،
در اســفند  1360ش ،.شــمار  46انســتیتوی تکنولــوژی و  11مرکــز تربیــت معلّ ِــم ف ّنــی و حرفــهای وابســته
بــه وزارت آمــوزش و پــرورش در سراســر کشــور گــزارش شــده اســت کــه برخــی از انســتیتوها ف ّعــال
نبودهانــد و فقــط  6مرکــز تربیــت مع ّل ِــم ف ّنــی و حرفــهای ف ّعــال بود هانــد.

آموزش عالی
 .3.6.2.4آمار
ِ
آموزش عالی وابسته به وزارت آموزش و پرورش
جدول  ، 16آمار واحدهای
ِ
شمار دانشجویان

ردیف

سال تحصیلی

1

1354

9013

2

1353

12091

3

1352

شمار دانش آموختگان

دختر

پسر

جمع ُک ّل

22299

31312

26372

38463

دختر

پسر

جمع ُک ّل

1931

5204

7135

4610

6551

1161

4

1351

9949

14406

24350

5328

6680

12008

5

1350

7962

10210

18272

1892

2672

4564

6

1349

920

3389

4309

7

1348

49

202

251

388

3643

 .4.6.2.4کتاب نامه

آمــوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ
• .------آمــار
ِ
تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،مهــر  1355ش.
• .------رشــتههای تحصیلــی موجــود در دانشــگاهها و

ـوزش عالــی کشــور .تهــران :دفتــر طرحهــا
مؤسســات آمـ
ِ
ِّ
آمــوزش عالــی ،خــرداد
و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
 1351ش.

• .------شــناخت مراکــز آمــوزش ف ّنــی و حرفـهای موجود

کشــور .تهــران :دبیرخانــۀ شــورای عالــی هماهنگــی،

4031

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی)1355 ،
آمــوزش عالــی .اســفند  1360ش.
وزارت فرهنــگ و
ِ
نشــریّۀ ش .3
• .------قوانیــن و اساســنامههای مصــ َّوب دانشــگاهها
آمــوزش عالــی کشــور تــا ســال  1349ش.
مؤسســات
ِ
و ِّ

آمــوزش
تهــران :دفتــر امــور شــوراها ،وزارت علــوم و
ِ
عالــی ،بیتــا.

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
آمــوزش عالــی کشــور (کتــاب
مؤسســات
ِ
دانشــگاهها و ِّ
ـنجش آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
ا ّول) .تهــران :ســازمان سـ
ِ

مؤسسۀ عالی تکنیکوم نفیسی
ِّ .7.2.4
.1.7.2.4پیشینه
متوســطه در شــهر تهــران پایهگــذاری
ـطح آموزشــی دورۀ
آموزشــگاه عالــی حرف ـهای نفیســی در  1349ش .بــا سـ ِ
ّ
شــد و در  1350ش .بــه آموزشــگاه حرفــهای نفیســی بــا ســه رشــتۀ :مکانیــک ،بــرق ،راه و ســاختمان در ســطح
فوقدیپلــم تغییــر نــام داد .همزمــان بــا دایــر شــدن دورۀ مهندســی عملــی (برابــر بــا لیســانس) در ایــن آموزشــگاه،
ِّ
«مؤسســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی» تغییــر یافــت.
نــام آن بــه
(طایی پور و دیگران)1355 ،
مؤسســه ،در آغــاز یکــی از ســه ّ ِ
ایــن ّ ِ
مؤسســۀ آموزشــی مجتمــع آموزشــی وزارت راه و ترابــری بــوده اســت کــه بــا
آمــوزش عالــی در  1350ش .پایهگــذاری شــده اســت.
تصویــب شــورای گســترش آمــوزش عالــی وزارت علــوم و
ِ

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

(دبیرخانۀ شورای عالی هماهنگی)1360 ،

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

آموزشــگاه عالــی اختصاصــی راهآهــن و آموزشــگاه عالــی ف ّنــی راه دو ّ ِ
مجتمع آموزشــی وزارت
مؤسســۀ آموزشــی دیگـ ِر
ِ
راه و ترابــری هســتند.
ایــن ّ ِ
مؤسســۀ عالــی ،هیــأت اُمنایــی اداره میشــده اســت کــه رئیــس هیــأت اُمنــا ،وزیــر راه و ترابــری بــوده اســت
کــه الب ّتــه ریاســت آن از آغــاز تــا ادغــام همــواره بــا بنیانگــذار آن مهنــدس حبیــب اهلل نفیســی بــوده اســت.
شــمار دانشــجویان آن  339پســر و  11دختــر و در مجمــوع  350نفــر ،همچنیــن شــمار آموزشــگران آن  44نفــر
مــد ّ ِرس گــزارش شــده اســت 2 .بــاب آزمایشــگاه ،یــک بــاب کتابخانــه بــا  1000جلــد کتــاب و  30جــزوۀ درســی
منتشــر شــده نیــز داشــته اســتِ ّ .
مؤسســه دارای  8050مترمربّــع وســعت زمیــن و  2000مترمربّــع وســعت زیربنــای
ســاختمانی بــوده اســت .شــهریۀ دریافتــی ّ ِ
مؤسســه  40000ریــال گفتــه شــده اســت و نشــانی آن در ایــن زمــان،
الدولــه) تلفــن 301292-302277 :بــوده اســت.
تهــران ،خیابــان بهارســتان (پــارک امین ّ
آموزش کشور)106 :1354 ،
سنجش
(سازمان
ِ
ِ
در خــرداد  1351شِ ّ .
ـع آموزشــی وزارت راه و ترابــری جــدا شــده اســت
مؤسســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی از ُمجتمـ ِ
ا ّمــا دیگ ـ ِر ّ ِ
ـوزش عالــی وابســته بــه وزارت راه در ایــن تاریــخ عبــارت بودهانــد از:
مؤسســات آمـ ِ
•آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشوری
تخصصی هواشناسی
•آموزشگاه عالی ّ
•آموزشگاه عالی ف ّنی راه
•آموزشگاه عالی اختصاصی راهآهن
(دفتر طرحها و بررسیها)102 :1351 ،
ِّ
«مؤسســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی» دورههــای تحصیلــی  2ســاله بــوده و بــه دانشآموختــگان آن درجــۀ
در
قیــت
فوقدیپلــم داده میشــده اســت .شــرط ورود ،داشـ ِ
ـتن دیپلــم طبیعــی ،ریاضــی و هنرســتانهای صنعتــی و مو ّف ّ
در آزمــون ورودی بــوده اســت.
در ایــن ّ ِ
مؤسســه ،بــرای هیــچ یــک از رشــتههای تحصیلــی شــرط سِ ـ ّنی وجــود نداشــته اســت و زبــان خارجــی
در طــول دوران تحصیلــی ،انگلیســی ،فرانســه یــا آلمانــی بــوده اســت .مجمــوع امتیــازات داوطلبــان ورود بــه ایــن
ِّ
مؤسســه در آزمایــش همگانــی بایــد ح ّ ِداقــل  800میبــوده و همچنیــن ح ّ ِداقــل مع ـ ّ ِدل امتحانــات کتبــی نهایــی
متوســطۀ داوطلبــان ورود بــه ایــن ّ ِ
مؤسســه بــرای دیپلمههــای ریاضــی  ،14طبیعــی  16و ح ّ ِداقــل معـ ّ ِدل کل
ششــم
ّ
متوســطۀ ســایر دیپلمهــا بایســتی  16میبــوده اســت.
امتحانــات ششــم
ّ
شرایط اختصاصی:
•این ّ ِ
مؤسسه 10درصد دانشجویان خود را از بین داوطلبان زن انتخاب خواهد کرد.
•داوطلبانــی کــه مایــل بــه اســتفاده از فرمــان آمــوزش رایــگان نیســتند ،هنــگام ثبتنــام افــزون بــر پرداخــت
ـوزش عالــی تعییــن میشــود بایــد مبلــغ 1000
شــهریّه بــر طبــق ضوابطــی کــه از طــرف وزارت علــوم و آمـ ِ
ریــال بابــت ورزش و  3000ریــال بابــت ثبتنــام بــه طــور یکجــا پرداخــت نماینــد.
تخصصــی
•بــه داوطلبانــی کــه در رشــتههای صنعتــی مربــوط بــه رشــتههای تحصیلــی کارآمــوزی کــرده یــا ّ
تخصــص آنهــا در مصاحبــه محــرز شــده باشــد ،امتیــاز داده خواهــد شــد.
داشــته باشــند بــه شــرط آنکــه ّ

ایــن ّ ِ
مؤسســه دارای دو دورۀ فوقدیپلــم اســت و دانشآموختــگان آن طبــق ضوابطــی میتواننــد بــه دورۀ لیســانس
ِّ
«مؤسســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی» از  1352ش .دورۀ آموزشــی مهندســی صنایــع (لیســانس) را ارائــه و
راه یابنــد.
اجــرا کــرده اســت.
(جوان و داوری )72 :1362 ،و (دفتر طرحها و بررسیها)109 :1352 ،
ـنجش پژوهــش در ّ ِ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و
در آبــان  1353ش .بــه کوشــایی گــروه شــناخت و سـ ِ
ـوزش عالــی« ،بررســی آمــاری در مــورد اعضــای هیــأت آموزشــی و پژوهشــی
آموزشــی وابســته بــه وزارت علــوم و آمـ ِ
دانشــگاهها و ّ ِ
همــت علــی اکبــر بیهقــی انجــام میگیــرد .در ایــن پژوهــش
مؤسســات آمـ ِ
ـوزش عالــی ایــران» و بــه ّ
عضویّــت هیــأت علمــی تمــام وقــت ،نیمــه وقــت و مــد ّ ِرس حقّالتَّدریــس ،مرتبههــای علمــی دربردارنــدۀ اســتاد،
محــل تحصیــل جهــت
دانشــیار ،اســتادیار و مربّــی ،باالتریــن مــدرک تحصیلــی اعضــای هیــأت علمــی ،کشــور
ِّ
دریافــت باالتریــن مــدرک تحصیلــی ،زبانهــای خارجــی کاربــردی در دانشــگاه یــا ّ ِ
مؤسســۀ عالــی ،شــمار انتشــارات
مؤسســۀ آمــوزش عالــی از جملــه ّ ِ
و  ...پایــش و ســنجش شــدهاند .بیســت و یــک ّ ِ
مؤسســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی
«بــه ع َّلــت تاخیــر در ارســال برگهــای شناســایی در ایــن گــزارش مــورد بررســی قــرار نگرفتهانــد».

(بیهقی)1353 ،
ســرانجام ّ ِ
مؤسســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی در  1354ش .در تهــران خیابــان مص ـ ّ ِدق ،باالتــر از میــدان ونــک نبــش
[خیابــان] میردامــاد اســتقرار پیــدا میکنــد.

آموزش عالی
 .2.7.2.4آمار
ِ
جدول  ، 17آمار
مؤسسۀ عالی تکنیکوم نفیسی
ِ
آموزش عالی در ِّ
شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان

ردیف

سال تحصیلی

1

1350

5

2

1351

12

239

3

1352

32

412

444

4

1353

55

832

888

9

5

1354

45

1288

1333

-

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

99

104

-

-

-

251

2

24

26

6

126

132

131

140

-

-

 .3.7.2.4زندگینامه

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی)159 :1355 ،

حبیب نفیسی (زادۀ  1287ش .رشت ؛ درگذشت 1363 :ش .تهران)
بنیانگــذار دانشــکدۀ پلیتکنیــک تهــران و ّ ِ
مؤسســۀ عالــی تکنیکــوم نفیســی .او همچنیــن
مول ّ ِــف نخســتین قانــون کار در ایــران اســت.
مهندس حبیب نفیسی

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

•ایــن ّ ِ
ظرفیــت هــر رشــته را از میــان داوطلبانــی کــه دارای دیپلــم هنرســتان هســتند
مؤسســه یــک س ـ ّوم از
ّ
انتخــاب خواهــد کــرد.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

الدولــه) ،نخســتین وزیــر بهــداری ایــران بــود .هنگامــی کــه در شــهریور
پــدرش دکتــر علیاصغرخــان نفیســی (مو َّدب ُّ
محمدرضــا پهلــوی بــه همراهــی بــرادرش علیرضــا ،حســین فردوســت و مهرپــور تیمورتــاش بــرای ادامــۀ
 1310شّ .
تحصیــل بــه ســوئیس رفــت ،دکتــر نفیســی پیشــکار ولیعهــد بــود.
(امینی)842 :1379 ،
حبیــباهلل نفیســی ،دورۀ ابتدایــی را در مدرســۀ فرانســوی َســنلُویی و دورۀ دبیرســتان را در هنرســتان ایــران و
دارال ُفنــون گذرانــده اســت .در  1308ش .در تهــران دیپلــم گرفــت و بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه
آلمــان و دبیرســتان ُ
خــرج ارتــش بــه فرانســه رفــت .مــدرک مهندســی الکترونیــک و مکانیــک را از دانشــگاه تولــوز دریافــت کــرد ســپس
تخصصــی مهندســی موتــور خــودرو را ســپری کــرد و عضــو انجمــن خــودرو آمریــکا شــد؛
بــه آمریــکا رفــت و دورۀ ّ
مهماتســازی شــد و درجــۀ ســرگردی گرفــت.
آنــگاه در  1316ش .بــه ایــران بازگشــت .در ارتــش رئیــس کارخانــۀ ّ
پــس از  1320ش .بــه وزارت بازرگانــی و پیشــه و هنــر رفــت و مدیــر ّ
کل کار در آنجــا شــد .در مهــر  1324ش.
اجالســیۀ کنفرانــس
مهنــدس نفیســی ،عنــوان نماینــدۀ دولــت ایــران بــرای شــرکت در بیســت و هفتمیــن دورۀ
ّ
بینالمللــی کار بــه پاریــس رفــت .پــس از بازگشــت از پاریــس و کنفرانــس بینالمللــی کار« ،وزارت کار» را بــه
همــراه مهنــدس همایــون ،دکتــر ســراج امامــی و یوســف افتخــاری پایهگــذاری میکنــد .نفیســی پیشــتر مدیـ ّ
ـرکل
کار در وزارت بازرگانــی و پیشــه و هنــر بــود.
(مرسلوند)230 :1376 ،
در  1325ش .نیــز بــه معاونــت ف ّنــی وزارت کار رســید .مهنــدس حبیـباهلل نفیســی در کابینــه حســین عــاء (از ســه
شــنبه  29اســفند  1329ش .تــا دوازدهــم اردیبهشــت  1330ش ).وزیــر کار بــود.
(یغمایی)249 :1375 ،
پــس از روی کار آمــدن مصــ ّ ِدق ،مهنــدس نفیســی بــه ســمت وزیــر مختــار و سرپرســت دانشــجویان ایرانــی در
آمریــکا تعییــن گردیــد و ســالها بــدون معــارض در ایــن ســمت بــود .پــس از پایــان مأموریــت بــه تهــران بازگشــت
و بــه معاونــت وزارت فرهنــگ منصــوب شــد .در اوایــل ســال  1346ش .پــس از بازگشــت از آمریــکا ،از دوبــاره ریاســت
دانشــکدۀ پلیتکنیــک تهــران را پذیرفــت.
ِّ
او ،پــس از بازنشســتگی مجـ ّوز پایهگــذاری یــک ّ ِ
«مؤسســۀ عالــی
ـوزش عالــی را گرفــت و آن را بــه نــام
مؤسســۀ آمـ ِ
تکنیکــوم نفیســی» نامگــذاری کــرد .مهنــدس نفیســی در پایهگــذاری دانشــکدۀ علــم و صنعــت و نیــز دانشــگاه
قیــت
مازنــدران نقــش داشــت .مهنــدس نفیســی مــردی بســیار زرنــگ و عاقلــی بــود و از لحــاظ مالــی و اجتماعــی مو ّف ّ
خاصــی پیــدا کــرده بــود .حبیــب نفیســی مقــام اســتادی در دانشــگاه را کســب کــرد.
ّ
(عاقلی)1635: 1380 ،
عبــاس نفیســی (زاده 1285 :ش .رشــت – درگذشــت 1351 :ش .تهــران) اســت کــه اســتاد
بــرادر بــزرگ او ،دکتــر ّ
ّ
دانشــکدۀ پزشــکی دانشــگاه تهــران بــود و در مجلــس شــورای ملــی دورههــای  19 ،13و  20بــه وکالــت مجلــس
رســید .در مجلــس ســنا نیــز در دورۀ چهــارم ،سِ ــناتور انتخابــی و دورههــای پنجــم و ششــم ســناتور انتخابــی شــیراز
جمعیــت شــیر و خورشــید ســرخ ایــران ،دبیــر ّ
بــوده اســت .از مشــاغل او :دبیــر ّ
کل انجمــن حمایــت از کــودکان،
کل
ّ
کارشــناس ف ّنــی ســازمان بهداشــت جهانــی و رئیــس کمیســیون بهداشــت اتحادیّــه جمعیتهــای صلیــب ســرخ
ـب اروپایــی در ایــران» و «شــرح چنــد نکتــۀ
جهانــی بودهانــد .کتابهــای «تاریــخ طـ ّ ِ
ـب ایــران»« ،تاریــخ نفــوذ طـ ّ ِ
پزشــکی در شــاهنامۀ فردوســی» از آثــار او هســتند.
(نظری)859 :1388 ،

آموزشــی ،مهــر  1355ش.

آمــوزش عالــی و
مؤسســات
• .------دانشــگاهها و
ِ
ِّ

رشــتههای تحصیلــی ســال  1351ش .تهــران :دفتــر
آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1352ش.

• .------راهنمــای رشــتههای تحصیلــی ،شــرایط
اختصاصــی و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و
ســنجش
ـوزش عالــی .تهــران :ســازمان
مؤسســات آمـ
ِ
ِ
ِّ

آمــوزش کشــور ،تیــر  1354ش.

• .------رشــتههای تحصیلــی موجــود در دانشــگاهها
آمــوزش عالــی کشــور .تهــران :دفتــر
مؤسســات
ِ
و ِّ

آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1351ش.

محمدمهــدی .مقالــۀ «پهلــوی ،سلســله»
•امینــی،
ّ
در دانشــنامۀ جهــان اســام .چ  .1ج  .5تهــران :بنیــاد
ݑ
دایرهالمعــارف اســامی 1379 ،ش.
•بیقهــی ،علــی اکبــر .بررســی آمــاری در مــورد اعضــای
مؤسســات
هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و ِّ
آمــوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و
ِ

عالــی 1362 ،ش.

•طاییپــور ،علــی و دیگــران .آمــوزش عالــی در ایــران:
مؤسســات آمــوزش عالــی (کتــاب ا ّول).
دانشــگاهها و ِّ

ســنجش آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
تهــران :ســازمان
ِ

ـوزش عالــی در ایــران:
•طاییپــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
آمــوزش عالــی کشــور (کتــاب
شناســایی رشــتههای
ِ
د ّوم) .تهــران :مرکــز ارزشــیابی آموزشــی ،آذر  1356ش.
ـال رجــال سیاســی و نظامــی
•عاقلــی ،باقــر .شــرح حـ ِ
معاصــر ایــران .چ  .3ج  .3تهــران :نشــر گفتــار و نشــر

علــم 1380 ،ش.

•مرســلوند ،حســن .زندگــی نامــۀ رجــال و مشــاهیر ایــران
( 1299 – 1320ش ).چ  .2ج  .1تهــران :انتشــارات الهــام،

1376ش.

•نظــری ،منوچهــر .رجــال پارلمانــی ایــران از مشــروطه تــا
انقــاب .تهــران :فرهنــگ معاصــر 1388 ،ش.
•یغمایــی ،اقبــال .وزیــران علــوم و معــارف و فرهنــگ
ایــران .چ  .1تهــران :مرکــز نشــر دانشــگاهی 1375 ،ش.

برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،آبــان  1353ش.

 .8.2.4مدرسۀ عالی ساختمان
.1.8.2.4پیشینه
ایــن مدرســه کــه بــه دانشــکدۀ پلیتکنیــک تهــران وابســته بــوده اســت ،در فروردیــن  1350ش .در آغــاز بــا نــام
ِّ
«مؤسســۀ تکنولــوژی ســاختمان» پایهگــذاری شــده اســت و در مهــر همــان ســال بــه «مدرســۀ عالــی ســاختمان»
تغییــر نــا م داده اســت .رشــتۀ تحصیلــی ایــن مدرســۀ عالــی از همــان آغــاز ساختمانســازی بــوده اســت کــه بــه
دانشآموختــگان مــدرک فوقدیپلــم مــیداده اســت.
در دی  1352ش .رشــتۀ معمــاری داخلــی و دکوراســیون در ســطح فوقدیپلــم و در بهمــن  1353ش .رشــتههای
مســاحی در ســطح لیســانس بــه رشــتههای موجــود افــزون شــده اســت .در
مهندســی ساختمانســازی و مهندســی ّ
آذر  1354ش .طــرح دورۀ تکمیلــی در ســطح لیســانس در رشــتههای معمــاری داخلــی ســاختمان و دکوراســیون
و گرافیــک جهــت بررســی و تصویــب بــه دبیرخانــۀ شــورای گســترش آموزشــی عالــی وزارت علــوم و آمــوزش عالــی
ارائــه شــده اســت .از آذر  1354ش .اختیــارات هیــأت اُمنــای «مدرســۀ عالــی ســاختمان» بــه ریاســت دانشــکدۀ
پلیتکنیــک تهــران تفویــض شــد و ایــن مدرســه تحــت سرپرســتی پلیتکنیــک تهــران قــرار گرفــت.
«مدرســۀ عالــی ســاختمان»  2600مترمربّــع وســعت زمیــن و  7000متــر مربّــع نیــز زیربنــای ســاختمانی داشــته
اســت .شــمار دانشــجویان دورۀ روزانــۀ آن  518زن و  1201نفــر مــرد و در مجمــوع  1719بودهانــد .آموزشــگران

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

.4.7.2.4کتابنامه

ـوزش عالــی ایــران از  1318تــا 1355
• .------آمــار آمـ
ِ
ش .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و

•جــوان ،خســرو و داوری ،احمــد .رشــتههای تحصیلــی
آمــوزش عالــی ایــران بــر
مؤسســات
ِ
دانشــگاهها و ِّ
اســاس مص َّوبــات مراجــع ذیربــط از ســال  1301تــا 1358
آموزش
ش .تهــران :معاونــت آموزشــی وزارت فرهنــگ و
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

آن  76مــد ّ ِرس بودهانــد کــه حقُّالتَّدریــس خدمــت میکردهانــد .در مدرســه یــک بــاب کتابخانــه بــا  2400جلــد
الیتهــای فوقبرنامــه در گروههــای مختلــف هنــری و
کتــاب وجــود داشــته اســت و دانشــجویان آن از نظــر ف ّع ّ
توجــه آنکــه «مدرســۀ عالــی ســاختمان» بــا دانشــگاه
الیــت میکردهانــد .نکتــۀ شــایان ّ
ورزشــی زیــر نظــر مربّیــان ف ّع ّ
لنــدن همــکاری داشــته اســت.
(طایی پور و دیگران)1355 ،
کلیــۀ دیپلمهــای تحصیلــی در ســطح کشــوری دانشــجو پذیرفتــه اســت و شــرایط
ایــن مدرســه از  1354ش .از بیــن ّ
اختصاصــی آن عبــارت بوده اســت از:

•این مدرسه برای هیچ یک از رشتههای تحصیلی شرط سِ ّنی ندارد.
دوران تحصیل انگلیسی است.
•زبان خارجی
ِ
•نمــرۀ ّ
کل داوطلبــان ورود بــه ایــن مدرســۀ عالــی در آزمایــش همگانــی بایــد ح ّ ِداقــل  2000و افــزون بــر آن
نمــرۀ داوطلبــان در آزمــون اســتعداد تحصیلــی بایــد ح ّ ِداقــل  600و در هــر یــک از آزمونهــای زبــان فارســی و
شــناخت ایــران و فرهنــگ ملّــی و زبــان خارجــی دسـ ِ
ـت کــم  650باشــد.
متوســطۀ داوطلبــان ورود بــه ایــن مدرســه بــرای دیپلمهــای
•ح ّ ِداقــل مع ـ ّ ِدل امتحانــات کتبــی نهایــی ششــم
ّ
طبیعــی ،ریاضــی و ادبــی  15و ح ّ ِداقــل مع ـ ّ ِدل ّ
متوســطه بــرای ســایر دیپلمههــا نیــز 15
کل امتحانــات ششــم
ّ
اســت.
•از پذیرفتهشــدگان در بَــد ِو ورود بــه مدرســۀ عالــی و در حیــن تحصیــل (بنــا بــه تشــخیص مقامــات مســئول
مدرســه) از نظــر اعتیــاد و ســامتی کامــل ،معاینــۀ پزشــکی و روانــی بــه عمــل خواهــد آمــد.
توجــه خــاص
•ایــن مدرســه بــه آراســتگی ظاهــر و لبـ ِ
ـاس پذیرفتهشــدگان بــه هنــگام ورود و در صحــن تحصیــل ّ
دارد.
کلیــۀ دانشــجویان در
کلیــۀ کالسهــای ایــن مدرســه منحصــرا ً صبــح و عصــر تشــکیل میشــود و شــرکت ّ
• ّ
کالسهــا اجبــاری اســت .در مــوارد اســتثنایی بنــا بــه تشــخیص مدرســه ،کالسهایــی نیــز در ســاعات بعدازظهــر
تشــکیل خواهــد شــد.
مســاحی مقادیــر» اســت.
•ایــن مدرســه دارای یــک دورۀ دو ســالۀ تکمیلــی تحــت عنــوان «ساختمانســازی و ّ
فارغالتَّحصیــان فوقدیپلــم رشــتۀ ساختمانســازی میتواننــد مطابــق ضوابــط مدرســه بــه تحصیــل خــود در
رشــتۀ مذکــور ادامــه دهنــد.
آموزش کشور)1354 ،
سنجش
(سازمان
ِ
ِ
ایــن مدرســه در  1351ش .دارای گروههــای آموزشــی محاســبات ســاختمانی ،نقشــهبرداری ،نقشهکِشــی ف ّنــی،
معمــاری ،بــرآورد مقادیــر و تجزیــه و قیمتهــا ،مدیریّــت کارگاههــا و بازدیدهــای ســاختمان بــوده اســت و  358نفــر
دانشــجو داشــته کــه  31دختــر و  327نفــر پســر بودهانــد .آموزشــگران آن نیــز  25نفــر بودهانــد .مدرســه دارای
یــک بــاب آزمایشــگاه و نیــز یــک کتابخانــه بــا  450جلــد کتــاب بــوده اســت .تــا ایــن ســال  34جلــد کتــاب منتشــر
کــرده بــوده اســت .وســعت زمیــن مدرســه  400مترمربّــع و وســعت ســاختمانهای آموزشــی  1220مترمربّــع
گــزارش شــده اســت .شــهریّۀ آن  37000ریــال بــوده اســت.
(دفتر طرحها و بررسیها)1352 ،

ساختمانسازی
ّ
عملیــات ســاختمانی و رهبری کادر ســازنده بــا اســتفاده از اطالعات نقشـهبرداری،
در ایــن رشــته ،مدیریّــت در اجــرای
ّ
عملیــات ســاختمانی و
و
ـی
ـ
اح
طر
ـایی،
ـ
شناس
ـده،
ـ
ش
ـه
ـ
تهی
های
ه
ـ
نقش
ـتن
ـ
داش
ـت
شــناخت خــاک و غیــره و در دسـ
ّ
ّ
ّ
مصالــح آن مطالعــه و بررســی میشــده اســت.
دروس دورۀ دانشبهری:
عملیــات
گزارشنویســی ف ّنــی ،نقش هکِشــی معمــاری ،تکنولــوژی بتــن و آزمایشــگاه ،تکنولــوژی ســاختمان ،تئــوری و
ّ
نقشــهبرداری ،تأسیســات ســاختمانی و نقشــهخوانی ،بــرآورد مقادیــر و آنالیزهــا ،آزمایشــگاه مصالــح ،طراحــی
عملیــات کارگاهــی و بازدیــد ســاختمان و ...
دروس دورۀ دانشــیابی :محاســبات اســکلت فــوالدی ،محاســبات ب ِتــن آرمــه ،انگلیســی ف ّنــی ،شــناخت و کاربــرد
مصالــح ،تأسیســات و تجهیــزات ســاختمانی ،شــناخت روشهــای اجرایــی ســاختمان ،مکانیــک خــاک ،هیدرولیــک و
هیدروتکنیــک
معماری داخلی ساختمان
تخصصــی و حرفــهای خــود را بــرای طــرح و
و
ــی
ن
ف
هــای
ت
مهار
کــه
اســت
افــرادی
پــرورش
هــدف ایــن رشــته
ّ
ّ
طراحــان قــرار دهنــد .در ضمــن واژۀ معمــاری داخلــی در مقابــل
تنظیــم فضــای داخلــی و فیزیکــی در اختیــار گــروه ّ
دکوراســیون بــا تزئینــات ســاختمان بــه ایــن دلیــل انتخــاب شــده کــه بــه تصـ ّور اشــتباه ،آرایــش محیــط را در مقابــل
جمعیــت اســتفاده از فضاهــای ساختهشــدۀ قبــل،
پیرایــش محیــط از بیــن ببــرد .بــا پیشــرفت صنعــت و ازدیــاد
ّ
موقعیــت و احتیاجــات جدیــد بســیار ضــروری و حـ ّ
ـال مشــکالت
تنظیــم مبلمــان ،رنــگ و نــور در نظــر گرفتــن
ّ
مســکن میباشــند.
دروس دورۀ دانشــبهری :معمــاری داخلــی (اصــول اســتانداردها) ،معمــاری داخلــی (طراحــی ویتریــن) ،شــناخت
معرفــی مصالــح ،نقشهکشــی معمــاری ،مبانــی هنــر تزیینــی و
و کاربــرد مصالــح ،شــناخت روشهــای مختلــف ّ
تجســمی ،رنــگ شناســی ،فیزیــک نــور و رنــگ
ّ
طراحی و پیکرسازی
دروس دورۀ دانشیابی :هندسۀ ترسیمی ،فلسفۀ هنر و زیباشناسی ،جامعه شناسیّ ،
(طایی پور و دیگران)1355 ،
ســنجش پژوهــش در ّ ِ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و
علــی اکبــر بیهقــی ،عضــو گــروه شــناخت و
ِ
آموزشــی در گــزارش پژوهــش خــود در  1353ش .گفتــه اســت کــه:
اعضــای هیــأت علمــی «مدرســۀ عالــی ســاختمان» یــک نفــر زن و  42نفــر مــرد هســتند کــه  4نفــر از آمریــکا 3 ،نفــر
از آلمــان 5 ،نفــر از انگلســتان 27 ،نفــر از ایــران و  3نفــر از فرانســه باالتریــن مــدرک تحصیلــی خویــش را دریافــت
کردهانــد .از ایــن افــراد  20نفــر بــه زبــان انگلیســی 4 ،نفــر بــه زبــان آلمانــی ،یــک نفــر بــه زبــان ایتالیایــی 4 ،نفــر
بــه زبــان فرانســه و یــک نفــر بــه زبــان عربــی تس ـلّط داشــتهاند .از اعضــای هیــأت علمــی  3نفــر تمــام وقــت2 ،
نفــر نیمهوقــت و  35تَــن حقّال ّتدریــس بودهانــد کــه یــک نفــر رســمی 3 ،نفــر پیمانــی و  36نفــر خریــد خدمــت
گــزارش شــده اســت .از نظــر مرتبــۀ علمــی همــه اعضــای هیــأت علمــی ایــن مدرســه «مــد ّ ِرس» هســتند.
اعضــای هیــأت علمــی ایــن مدرســۀ عالــی 25 ،جلــد کتــاب 19 ،مقالــۀ داخلــی 17 ،مقالــۀ خارجــی و  57جــزوۀ
آموزشــی منتشــر کردهانــد.
(بیهقی)1353 ،

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

«مدرسۀ عالی ساختمان» دارای دو گرایش تحصیلی به شرح زیر بوده است:

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ایــن مدرســۀ عالــی در  1359ش .در جریــان ادغــام دانشــگاهها و ّ ِ
مجتمــع
آمــوزش عالــی کشــور بــه
مؤسســات
ِ
ِ
ـن طوســی واگــذار شــده اســت.
َصیر ّ
الدیـ ِ
دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی و ســرانجام بــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
ایــن واگــذاری بــر پایــۀ الیحــۀ قانونــی ادغــام برخــی از دانشــگاهها و ّ ِ
مؤسســات آمــوزش عالــی مســتقر در مرکــز،
جلســۀ  1358/8/6ش .شــورای انقــاب صــورت گرفتــه اســت.

آموزش عالی
 .2.8.2.4آمار
ِ
آموزش عالی در مدرسۀ عالی ساختمان
جدول  ، 18آمار
ِ
ردیف

سال تحصیلی

1

1351

شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان
دختر

پسر

جمع ُک ّل
ِ

دختر

پسر

جمع ُک ّل
ِ

35

315

350

2

10

12

.3.8.2.4کتابنامه

ـوزش عالــی ایــران از  1318تــا 1355
• .------آمــار آمـ
ِ
ش .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و

آموزشــی ،مهــر  1355ش.

• .------دانشــگاهها و
آمــوزش عالــی و
مؤسســات
ِ
ِّ
رشــتههای تحصیلــی ســال  1351ش .تهــران :دفتــر

آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1352ش.

ِ
شــرایط
• .------راهنمــای رشــتههای تحصیلــی،
اختصاصــی و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و
ســنجش
مؤسســات آمــوزش عالــی .تهــران :ســازمان
ِ
ِّ

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی)1355 ،
آمــوزش کشــور ،تیــر  1354ش.
•بیهقــی ،علــی اکبــر .بررســی آمــاری در مــورد اعضــای
مؤسســات
هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و ِّ
آمــوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و

برنامــه ریــزی علمــی و آموزشــی ،آبــان  1353ش.

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ ِ
آمــوزش عالــی (کتــاب ا ّول).
مؤسســات
ِ
دانشــگاهها و ِّ

ســنجش آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
تهــران :ســازمان
ِ

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ ِ
آمــوزش عالــی (کتــاب د ّوم).
شناســایی رشــتههای
ِ

آمــوزش کشــور 1356 ،ش.
ســنجش
تهــران :ســازمان
ِ
ِ

 .9.2.4دانشگاه کار و پیشه

.1.9.2.4پیشینه

«مجتمع آموزش صنعتی کشور» به ترتیب:
این دانشگاه در  1358ش .از ادغام واحدهای پنج گانۀ
ِ
•واحد اصفهان (پایهگذاری  1352ش).

نساجی ،مکانیک (تأسیسات) ،الکترونیک
با رشتههای مهندسی :مکانیک ،راه و ساختمانّ ،
•واحد مشهد (پایهگذاری  1352ش).

با رشتههای مهندسی :راه و ساختمان ،الکتروتکنیک
•واحد تهران (پایهگذاری  1352ش).

با رشتههای مهندسی :مکانیک (تأسیسات) ،مکانیک (صنایع اتومبیل)و الکتروتکنیک

•واحد سبزوار (پایهگذاری  1354ش).

تشکیل شده است.
(دبیرخانۀ شورای عالی هماهنگی)1360،
«مجتمــع آموزشــی صنعتــی کشــور» بــا هــدف تربیــت تکنســینهای ماهــر (مهندســیار) و کارشــناس صنعتــی
ِ
(در قســمت مهندســی تولیــد) بــا همــکاری مراکــز تولیــد و صاحبــان صنایــع بخــش خصوصــی و دولتــی و اجــرای
برنامههــای جدیــد آمــوزش ف ّنــی و حرفــه ای در  1352ش .پایهگــذاری شــده بــوده اســت.
«دانشــگاه کار» ســرانجام بــا ســه دانشــکدۀ مهندســی اصفهــان ،مهندســی تهــران و مهندســی مشــهد ســاماندهی
میشــود و رشــتههای مهندســی )1 :راه و ســاختمان )2 ،نســاجی )3 ،مکانیــک و صنایــع اتومبیــل و  )4بــرق،
الکتروتکنیــک و الکترونیــک را آمــوزش میدهــد.
آمــوزش عالــی خــود را کســب مهارتهــای علمــی همــراه بــا کســب تجربیــات ف ّنــی و
ایــن دانشــگاه ،ویژگــی
ِ
عملــی در صنایــع میدانــد ،از همیــنروی دورۀ کارورزی یــک ســاله در صنایــع مربــوط را طرحریــزی کــرده
اســت .هــدف ایــن دانشــگاه آن بــوده اســت کــه افــزون بــر آمــوزش حرفــهای دانشــجویان ،ارتبــاط الزم بیــن
صنعــت و دانشــگاه برقــرار شــود و اســتادان دانشــگاه بتواننــد در انجــام پژوهشهــای کاربــردی ،مســائل صنایــع
را حــل نماینــد .روشــن اســت کــه در ایــن شــرایط صنایــع مهندســی نیــز از نتایــج بررس ـیهای علمــی اســتادان
الیتهــای علمــی خــود بهرهگیــری خواهنــد نمــود.
دانشــگاه در زمینــۀ پیشــرفت ف ّع ّ
ـد امــکان تعــداد دروس
در برنامهریــزی آموزشــی گروههــای ایــن دانشــگاه نیــز کوشــش شــده اســت کــه تــا حـ ّ
کاربــردی آزمایشــگاهها و کارگاههــا در مقایســه بــا برنامــة ســایر دانشــگاهها بیشــتر باشــد .در ایــن برنامهریــزی
تخصصــی هــر رشــته نیــز
منظــور شــده کــه در چهــار نیمســال اول افــزون بــر دروس پایــه ،برخــی از مــوا ّ ِد ّ
تدریــس شــوند.
ـدت یــک ســال تقویمــی بــا ارزش 10
دورۀ د ّوم تحصیــات نیــز شــامل گذرانیــدن دورۀ کارورزی در صنایــع بــه مـ ّ
واحــد و گذرانیــدن  63واحــد درســی دیگــر در دانشــگاه کار خواهــد بــود کــه منجــر بــه اخــذ درجــۀ دانشــیابی
(مهندســی عملــی) میشــده اســت.
(دفتر مرکزی امور آموزشی)1358 ،
ـع آمــوزش صنعتــی کشــور» افــزون بــر ایــن کــه کتابهــای مــورد نیــاز تکنســینها و مهندســین تولیــد
«مجتمـ ِ
تهیــه میکــرده اســت ،بــر نحــوۀ آمــوزش همــراه بــا درس تکیــه داشــته اســت .ایــن مجتمــع مدیریّــت
کشــور را ّ
ُ
ِ
ـوزش عالــی بــوده اســت.
ـ
آم
و
ـوم
ـ
عل
ـر
ـ
وزی
ـا
ـ
ب
ـز
ـ
نی
آن
ـای
ـ
من
ا
ـأت
ـ
هی
ـت
ـ
ریاس
و
ـته
ـ
داش
ـی
هیــأت اُمنایـ
ِ
آموزش صنعتی کشــور» چنین بوده است:
«مجتمع
شــرایط اختصاصی پذیرش در  1354ش .در
ِ
ِ
ـن داوطلبان نباید از  26سال بیشتر باشد.
•سـ ّ ِ
•ح ّ ِداقل مجموع امتیازات داوطلبان در آزمونهای ســه گانه آزمایش همگانی  1500تعیین شــده اســت.
کلیۀ رشتهها انگلیسی است.
•زبان انگلیســی برای ّ
ـع آمــوزش صنعتــی کشــوری دو ســال اســت کــه کار بــا درس تــوأم بــوده و هنــگام
•دورۀ تحصیــل در مجتمـ ِ
کار در مقاطــع مختلــف بــه عنــوان کارآمــوز و کارورز حقــوق پرداخــت میکنــد.

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

• واحد کاشان (پایهگذاری  1353ش).

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ـع آمــوزش صنعتــی کشــور تهــران ،خیابــان کــوروش کبیــر ،رو بــه روی ســینمای مولــن
نشــانی دبیرخانــۀ مجتمـ ِ
روژ ،خیابــان شــهناز اول ،شــمارۀ  ،13تلفنهــای 751532 – 761672 :بــوده اســت.
آموزش کشور)1354 ،
سنجش
(سازمان
ِ
ِ
علــی اکبــر بیهقــی ،عضــو گــروه شــناخت و ســنجش پژوهــش در ّ ِ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی
ـوزش صنعتــی کشــور» اینگونــه نوشــته
ـع آمـ ِ
و آموزشــی ،در گــزارش و نتیجــۀ پژوهــش خــود دربــارۀ «مجتمـ ِ
اســت:
ایــن مجتمــع کــه ّ ِ
ـتقل دولتــی شــناخته مــی شــود 16 ،نفــر عضــو هیــأت علمــی
ـوزش عالــی مسـ ّ ِ
مؤسســۀ آمـ ِ
دارد کــه  15نفــر مــرد و یــک نفــر زن هســتند؛ از ایــن افــراد یــک نفــر بــا مــدرک  ،Ph.Dیــک نفــر دکتــر،
 6نفــر فــوق لیســانس و  8نفــر لیســانس داشــتهاند.
از ایــن اعضــای هیــأت علمــی ،یــک نفــر از آمریــکا 2 ،نفــر از آلمــان ،یــک نفــر از انگلســتان 11 ،نفــر از
ایــران و یــک نفــر از فرانســه باالتریــن مــدرک تحصیلــی خــود را دریافــت کرد هانــد .از ایــن افــراد 5 ،نفــر
تمــام وقــت 3 ،نفــر نیمــه وقــت و  6نفــر حقُّالتَّدریــس و  2نفــر اظهارنشــده کــه  4نفــر رســمی ،یــک نفــر
پیمانــی 9 ،نفــر خریــد خدمــت و  2نفــر اظهارنشــده گــزارش شــد هاند.
(بیهقی)1353 ،

آموزش صنعتی کشــور ،واحد اصفهان
مجتمع
ِ
ِ

پایهگــذاری آن در  1352ش .بــوده اســت و دفتــر مرکــزی مجتمــع در اصفهــان خیابــان کهنــدژ قــرار داشــته
نســاجی ،بــرق ،مکانیــک ،تأسیســات ،راه و ســاختمان بود هانــد.
اســت .رشــتههای تحصیلــی آن مهندســیّ :
وســعت تقریبــی زمیــن مجتمــع  10000مترمربّــع و وســعت زیربنــای ســاختمانها  4000مترمر بّــع گــزارش
شــده اســت .شــمار دانشــجویان آن  385نفــر اســت کــه  19نفــر زن و  366نفــر مــرد هســتند .آموزشــگران
مجتمــع صنعتــی ُ 19مــد ّ ِرس هســتند کــه بــه صــورت تمــام وقــت و نیمــه وقــت انجــام وظیفــه
ایــن
ِ
میکننــد .یــک بــاب کتابخانــه بــا 2000جلــد کتــاب در مجموعــه قــرار داشــته اســت.
آموزش عالی واحد اصفهان
جدول  ، 19آمار
ِ
شمار دانشجویان

ردیف

سال تحصیلی

1

1352

-

2

1353

22

342

3

1354

17

367

شمار دانش آموختگان

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

120

120

-

-

-

364

-

-

-

384

-

-

-

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی)1355 ،

مجتمع آموزشی صنعتی کشور ،واحد تهران
ِ

ایــن واحــد صنعتــی در بهمــن  1352ش .بــا پذیــرش  80نفــر دانشــجو در رشــتۀ مهندســی صنایــع اتومبیــل کار
خــود را آغــاز کــرده اســت و در  1353ش .نیــز رشــتۀ تأسیســات را بــه مجموعــه درسهــا و رشــتههای خــود افــزوده
اســت .وســعت تقریبــی زمیــن آن 1500 ،مترمربّــع و وســعت تقریبــی زیربنــای ســاختمانها 1200 ،مترمربّــع
گــزارش شدهاســت.
شــمار دانشــجویان آن  302نفــر بــوده اســت کــه  17نفــر زن و  285نفــر مــرد بودهانــد .آموزشــگران ایــن واحــد

صنعتــی  14نفــر ُمــد ّ ِرس بودهانــد کــه بــه صــورت تمــام وقــت و نیمــه وقــت کار میکردهانــد .یــک بــاب کتابخانــه
الیتهــای فــوق برنامــۀ ایــن واحــد ،بیشــتر ورزشــی
بــا  3392جلــد کتــاب در اختیــار دانشــجویان بــوده اســت و ف ّع ّ
و در رشــتههای فوتبــال ،بســکتبال و والیبــال گــزارش شــده اســت.

شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان

سال
تحصیلی

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

1

1353

2

79

81

-

-

-

2

1354

17

219

236

-

-

-

ردیف

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی)1355 ،

مجتمع آموزشی صنعتی کشور ،واحد سبزوار
ِ

در  1354ش .پایهگــذاری شــده اســت و رشــتۀ تحصیلــی ایــن واحــد ،مهندســی مکانیــک ماشــینهای ســنگین
اســت .وســعت تقریبــی زمیــن آن  40000مترمربّــع و وســعت تقریبــی زیربنــای ســاختمانهای آن  500مترمربّــع
بــوده اســت .شــمار دانشــجویان آن  55نفــر بــوده کــه  52مــرد و  3زن گــزارش شــده اســت .آموزشــگران آن  11نفــر
الیتهــای فوقبرنامــۀ واحــد ســبزوار بیشــتر در زمینههــای ورزشــی و هنــری بــوده اســت.
مــد ّ ِرس بودهانــد .ف ّع ّ
آموزش عالی واحد سبزوار
جدول  ، 21آمار
ِ
ردیف

1

شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان

سال
تحصیلی

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

1354

4

48

52

-

-

-

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی)1355 ،

مجتمع آموزشی صنعتی کشور ،واحد کاشان
ِ

پایهگــذاری آن در  1353ش .بــوده اســت و رشــتههای تحصیلــی مهندســی )1 :نســاجی )2 ،بــرق )3 ،مکانیــک را
آمــوزش مـیداده اســت .زمیــن ایــن واحــد صنعتــی  3000مترمربّــع و زیربنــای ســاختمانهای آن  1200مترمربّــع
وســعت داشــته اســت.
شــمار دانشــجویان آن در دورۀ روزانــه  112نفــر کــه  2نفــر زن و  11نفــر مــرد بودهانــد .آموزشــگران واحــد کاشــان،
 13نفــر مــد ِّرس بودهانــد کــه تمــام وقــت و نیمــه وقــت خدمــت آموزشــی داشــتهاند.
آموزش عالی واحد کاشان
جدول  ، 22آمار
ِ

ردیف

1

شمار دانش آموختگان

شمار دانشجویان

سال
تحصیلی

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

1354

-

100

100

-

-

-

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

آموزش عالی واحد تهران
جدول  ، 20آمار
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی)1355 ،

مجتمع آموزشی صنعتی کشور ،واحد مشهد
ِ

ایــن واحــد در  1352ش .پایهگــذاری شــده اســت و رشــتههای تحصیلــی آن مهندســی :راه و ســاختمان و
الکترومکانیــک بــوده اســت .واحــد مشــهد ،بــا وســعت تقریبــی زمیــن  2300مترمربّــع و وســعت تقریبــی زیربنــای
ســاختمانی  1200مترمربّــع گــزارش شــده اســت 313 .نفــر دانشــجو داشــته کــه از ایــن شــمار 3 ،نفــر زن و 310
تَــن مــرد بودهانــد 16 .عضــو هیــأت علمــی بــا مرتبــۀ مد ّ ِرســی تماموقــت و نیمهوقــت داشــته اســت .یــک بــاب
کتابخانــه بــا  3200جلــد کتــاب در مجموعــه تعریــف شــده اســت .دانشــجویان ایــن واحــد در رشــتههای ورزشــی
الیــت داشــتهاند و در زمینههــای هنــری بــا اداره ّ
کل فرهنــگ و هنــر خراســان
فوتبــال ،بســکتبال و پینــگ پنــگ ف ّع ّ
همــکاری میکردهانــد.
آموزش عالی واحد مشهد
جدول  ، 23آمار
ِ
شمار دانشجویان

ردیف

سال تحصیلی

1

1353

-

2

1354

7

شمار دانش آموختگان

دختر

پسر

جمع ُک ّل

دختر

پسر

جمع ُک ّل

116

116

-

-

-

353

360

-

-

-

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی)1355 ،

دفتــر مرکــزی «دانشــگاه کار و پیشــه» بــه ایــن نشــانی بــوده اســت :تهــران ،خیابــان حقوقــی ،چهــارراه درختــی،
شــماره  ،54تلفنهــای751690 – 751689 :
(مرکز برنامهریزی آموزشی)1360 ،
ا ّولین و آخرین رئیس دانشگاه کار و پیشه ،دکتر رضا مکنون (از  1358تا  1359ش ).بوده است.
ایــن دانشــگاه ،در جریــان اجــرای الیحــۀ قانونــی ادغــام برخــی از دانشــگاهها و ّ ِ
مؤسســات آمــوزش عالــی مســتقر در
مرکــز ،جلســۀ  1358/8/6ش .شــورای انقــاب در آغــاز بــه مجتمــع دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی واگــذار و ســرانجام
ـن طوســی ســپرده شــد.
َصیر ّ
الدیـ ِ
بــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ

آموزش عالی
 .2.9.2.4آمار
ِ

جدول  ، 24آمار کشوری ُک ّل «دانشگاه کار و پیشه» در  1358ش.
شمار پذیرفتهشدگان
دختر

پسر

جمع ُک ّل

9

266

275

دختر

پسر

شمار ُک ّل دانشجویان
جمع ُک ّل

96

1798

زن

مرد

جمع ُک ّل

1

158

159

زن

مرد

جمع ُک ّل

-

19

19

شمار کادر آموزشی

شمار کادر فنّی کمکآموزشی

جدول  ، 25آمار دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کار و پیشه ،واحد اصفهان
شمار پذیرفتهشدگان
دختر

پسر

جمع ُک ّل

6

90

96

دختر

پسر

جمع ُک ّل

35

769

804

دختر

پسر

جمع ُک ّل

-

-

-

زن

مردان

جمع ُک ّل

-

6

6

شمار ُک ّل دانشجویان

شمار دانشآموختگان

شمار کادر آموزشی

جدول  ، 26آمار دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کار و پیشه ،واحد تهران
شمار پذیرفتهشدگان
دختر

پسر

جمع ُک ّل

1

85

86

دختر

پسر

جمع ُک ّل

35

769

804

زن

مرد

شمار ُک ّل دانشجویان

شمار کادر آموزشی
جمع ُک ّل

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

1894

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

48

1

647

زن

مرد

جمع ُک ّل

-

12

12

شمار کادر فنّی کمکآموزشی

جدول  - 27آمار دانشکدۀ مهندسی دانشگاه کار و پیشه ،واحد مشهد
شمار پذیرفتهشدگان
دختر

پسر

جمع ُک ّل

2

91

93

دختر

پسر

جمع ُک ّل

22

579

601

دختر

پسر

جمع ُک ّل

-

-

-

زن

مرد

جمع ُک ّل

-

50

50

زن

مرد

جمع ُک ّل

-

3

3

شمار ُک ّل دانشجویان

شمار دانشآموختگان

شمار کادر آموزشی

شمار کادر فنّی کمکآموزشی

.3.9.2.4کتابنامه

ـوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ
• .------آمــار آمـ
ِ
تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،مهــر 1355
ش.
آمــوزش عالــی ایــران ،ســال  1358ش.
• .------آمــار
ِ

ج  .1تهــران :مرکــز برنامهریــزی آموزشــی وابســته بــه
ِّ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی،
خــرداد  1360ش.

• .------راهنمــای دانشــگاه کار .تهــران :دفتــر مرکــزی
امــور آموزشــی ،دانشــگاه کار ،تیــر  1358ش.
• .------راهنمــای رشــتههای تحصیلــی ،شــرایط
اختصاصــی و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و

ســنجش
مؤسســات آمــوزش عالــی .تهــران :ســازمان
ِ
ِّ
آمــوزش کشــور ،تیــر  1354ش.
• .------شــناخت مراکــز آمــوزش ف ّنــی و حرفـهای موجود

در کشــور .تهــران :دبیرخانــۀ شــورای عالــی هماهنگــی،
آمــوزش عالــی ،اســفند  1360ش.
وزارت فرهنــگ و
ِ
نشــریّۀ ش .3

•بیهقــی ،علــی اکبــر .بررســی آمــاری در مــورد اعضــای
هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها و
مؤسســات
ِّ
آمــوزش عالــی .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی

علمــی و آموزشــی ،آبــان  1353ش.

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
دانشــگاهها و
آمــوزش عالــی (کتــاب ا ّول).
مؤسســات
ِ
ِّ

ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
تهــران:
ِ

 .1.10.2.4پیشینه
برای نخستین بار ،نوید پیدایی مدرسۀ عالی ف ّنی تهران در خرداد  1351ش .داده شده است.
(دفتر طرحها و بررسیها)153 :1351 ،
ایــن مدرســه کــه وابســته بــه وزارت آمــوزش و پــرورش بــوده اســت در  1352ش .پایهگــذاری شــده اســت و
رشــتههای تحصیلــی آن مهندســی راه و ســاختمان ،الکترونیــک ،الکتروتکنیــک (فشــار قــوی)و نقشــهبرداری
گــزارش شــدهاند.
ایــن مدرســۀ عالــی کــه در خیابــان کاخ شــمالی تهــران بــوده اســت 900 ،مترمربّــع ُوســعت زمیــن و  700مترمربّــع
زیــر بنــای ســاختمانی داشــته اســت .شــمار دانشــجویان روزانــۀ آن  678مــرد و  65زن گفتــه شــده اســت کــه در
مجمــوع  743نفــر بودهانــد.
مدرس داشته است که به طور تمام وقت و نیمه وقت خدمت میکردهاند.
این مدرسۀ عالی  35نفر ّ
(طایی پور و دیگران)1355 ،
در  1354ش« .مدرســۀ عالــی ف ّنــی» از بیــن داوطلبــان دیپلــم رشــتههای ریاضــی و طبیعــی در ســطح غیــر
منطق ـهای (کشــوری) دانشــجو گرفتــه اســت و شــرایط اختصاصــی آنــان:
•داوطلبان ورود به این ّ ِ
مؤسســۀ عالی باید متو لّد ســال  1329ش .یا بعد از آن باشــند.
دوران تحصیل ،انگلیســی اســت.
•زبان خارجی
ِ
•ح ّ ِد اقــل امتیــازات داوطلبان ورود به این ّ ِ
مؤسســۀ عالی در آزمایش همگانی باید  1500باشــد.
ـان ورود بــه ایــن ّ ِ
مؤسســۀ عالــی بایــد ح ّ ِداقــل
•مع ـ ّ ِدل امتحانــات َکتبــی نهایــی ششــم
متوســطۀ داوطلبـ ِ
ّ
 13باشــد.
•ســهمیۀ دانشــجویی دختــر بــرای رشــتههای نقشــهبرداری ،الکترونیــک (بــرق فشــار ضعیــف) و راه و
ســاختمان حداکثــر تــا س ـیدرصد و بــرای رشــتۀ الکترونیــک (بــرق فشــار قــوی) تــا ده درصــد تعییــن
شــده اســت.
ـد ت تحصیــل در «مدرســۀ عالــی ف ّنــی» دو ســال اســت و بــه دانشآموختــگان آن مــدرک فو قدیپلــم
•مـ ّ
داده میشــود.
انتخاب دانشــجو در این ّ ِ
مؤسســۀ عالی بر پایۀ:
متوســطه و ب) مصاحبه
الــف) مجمــو ِع نمرات ُد روس اختصاصــی امتحانات َکتبی نهایی
ّ
انجــام میشــده اســت و داوطلبــان میتوانســتهاند در دو رشــتۀ تحصیلــی همزمــان تقاضــای پذیــرش
کننــد ،ا ّمــا پــس از ثبتنــام تغییــر رشــته مقــدور نبــوده اســت.
آموزش کشور)1354 ،
سنجش
(ســازمان
ِ
ِ

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

 .10.2.4مدرسۀ عالی فنّی

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

از  1355ش .ایــن مدرســۀ عالــی ،در دورۀ آموزشــی لیســانس ،چهــار رشــتۀ مهندســی :نقشــهبرداری ،راه و
ســاختمان ،بــرق و الکترونیــک ،مکانیــک و تولیــد را برگــزار کــرده اســت در حالــی کــه پیــش از ایــن تاریــخ
بــرای ایــن چهــار رشــته فقــط در مقطــع فــوق دیپلــم دورۀ آموزشــی تعریــف شــده بــود.
(جوان و داوری)1362 ،

روشنگری در محتوای رشتههای تحصیلی «مدرسۀ عالی فنّی»

الکترونیک

ایــن رشــته بــه منظــور آشــنایی بــا محاســبات و طــرز اندازهگیــری و کا ِر پارامترهــای مربــوط بــه جریانهــای
ضعیــف از نظــر تئــوری و آزمایشــگاهی تعریــف شــده اســت .کســب آگاهــی کامــل در ارتباطــات الکتریکــی ماننــد
ارتباطــات رادیویــی ،تلویزیونــی ،شــبکههای ماکروویــو و مخابــرات کشــور یکــی از مهمتریــن هدفهــای ایــن رشــته
بــوده اســت.
رســم بــرق ،میــدان و امــواج ،تجهیــزات صوتــی مخابراتــی،
عملیــات رادیــو،
دروس تشــکیل دهنــدۀ ایــن رشــته:
ِ
ّ
مدارهــا و شــبکهها ،الکترونیــک صنعتــی ،اکوســتیک صنعتــی ،اصــول سیســتمها ،ترمودینامیــک ،رادیوتکنیــک،
عملیــات الکترونیــک ،آزمایشــگاه ،الکتروتکنیــک و مونتــاژ و ...

راه و ساختمان

توجــه بــه جهــات ایمنــی ســاختمان در مقابلــه بــا خطراتــی از قبیــل آتــش ســوزی،
شناســایی مقاومــت مصالــحّ ،
توجــه بــه اســتحکام و
زلزلــه ،بــاران و  ...بــا در نظــر گرفتـ ِ
ـن اصــول ریاضــی و هندســی بــرای ایجــاد آن و همچنیــن ّ
مقاومــت مصالــح در ســاختن راههــا بــا در نظــر گرفتــن عوامــل ف ّنــی و میــزان اســتفادهای کــه از ایجــاد آنهــا مــورد
نظــر بــوده اســت.

دروس اختصاصــی دورۀ دانشــبهری :اســتاتیک ،تکنولــوژی مــواد ،مکانیــک خــاک ،ســاختمانهای فلــزی ،مقاومــت
طراحــی صنعتــی ،تأسیســاتِ ســاختمان ،قوانیــن ســاختمان و مدیریّــت کارگاهــی ،بــرآورد
مصالــح ،نقش هکِشــی و ّ
ســاختمان و ...
دروس اختصاصــی دورۀ دانشــیابی :ترمودینامیــک (فیزیــک حرارتــی) ،زمینشناســی ،ریاضیــاتِ صنعتــی ،نقشـهبرداری
عملــی و نظــری ،ماشــین آالت و روشهــای ســاختمانی ،نقشهکِشــی ســاختمان ،مقاومــت مصالح

نقشهبرداری

هــدف از تشــکیل ایــن رشــته تربیــت مهندســین نقشــهبردار بــا ّ
اطالعاتــی علمــی و ف ّنــی در باالتریــن ســطح
ممکــن اســت کــه ایــن ّ
اطالعــات بایــد نظــری و عملــی باشــد تــا تس ـلُّطِ کامــل بــه کارهــای نقش ـهبرداری عملــی
تهیــه کــرد ولــی از روش
شــود .نقش ـهها را میتــوان بــه کمــک عکسهــای هوایــی بــا ســرعت و کمــال بیشــتری ّ
نقشــهبرداری زمینــی نیــز در بعضــی مــوارد اســتفاده میشــود.
دروس کِهــاد :اتوماســیون در فتوگرامتــری ،ژئــودزی ،تفســیر عکسهــای هوایــی ،مقاومــت مصالــح ،عکســبرداری
هوایــی ،نقشــهبرداری و ...
دروس مِهــاد :نقش ـهبرداری راه ،نقش ـهبرداری زمینــی ،فتوگرامتــری ،ژئــودزی نجــوم ،کارتوگرافــی ،ژئومورفولــوژی
[زمینریختشناســی] ،معــادالت دیفرانســیل  ،هندســه تحلیــل و ...

الکتروتکنیک

متخصــص نیــروی بــرق فشــار قــوی و ضعیــف در کارهــای اجرایــی مهندســی بــه
پــرورش تکنســینهای
ّ

دروس دورۀ دانشــبهری :تکنولــوژی عمومــی ،اصــول الکترونیــک ،ماشــینهای الکتریکــی ،مقاومــت مصالــح،
اندازهگیــری الکتریکــی ،ماشــینهای الکتریکــی ،الکترونیــک صنعتــی  ،تکنولــوژی مــواد و ...
دروس دورۀ دانشــیابی :ریاضیــات صنعتــی ،ترمودینامیــک ،دینامیــک و اســتاتیک ،ماشــینهای الکتریکــی،
انتقــال نیــرو و شــبکه ،ســیمهای کنتــرل ،اصــول مهندســی بــرق ،ماشــینهای الکتریکــی و ...
(طایــی پور و دیگران)1356 ،
ایــن دانشــگاه ،در جریــان اجــرای الیحــۀ قانونــی ادغــام برخــی از دانشــگا هها و ّ ِ
مؤسســات آمــوزش عالــی
ـع دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی
مســتقر در مرکــز ،جلســۀ  1358/8/6ش .شــورای انقــاب در آغــاز بــه مجتمـ ِ
ـن طوســی ســپرده شــد.
َصیر ّ
الدیـ ِ
واگــذار و ســرانجام بــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ

آموزش عالی
 .2.10.2.4آمار
ِ

آموزش عالی مدرسۀ فنّی
جدول  ، 28آمار
ِ

شمار دانشجویان

سال
تحصیلی

دختر

پسر

1

1353

21

362

383

2

1354

38

524

562

ردیف

شمار دانش آموختگان

جمع ُک ّل دختر
ِ

.3.10.2.4کتابنامه

ـوزش عالــی ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ
• .------آمــار آمـ
ِ
تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،مهــر
 1355ش.
• .------راهنمــای رشــتههای تحصیلــی ،شــرایط
اختصاصــی و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و
ســنجش
ـوزش عالــی .تهــران :ســازمان
مؤسســات آمـ
ِ
ِ
ِّ

آمــوزش کشــور ،تیــر  1354ش.

• .------رشــتههای تحصیلــی موجــود در دانشــگاهها

آمــوزش عالــی کشــور .تهــران :دفتــر
مؤسســات
ِ
و ِّ
آمــوزش عالــی،
طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ
خــرداد  1351ش.

-

پسر

جمع ُک ّل
ِ

-

-

ِّ
(مؤسسۀ تحقیقات و برنامهریزی علمی و آموزشی)1355 ،
-

-

•جــوان ،خســرو و داوری ،احمــد .رشــتههای تحصیلــی
آمــوزش عالــی ایــران بــر
مؤسســات
ِ
دانشــگاهها و ِّ
اســاس مص َّوبــات مراجــع ذیربــط از ســال  1301تــا 1358

آموزش
ش .تهــران :معاونــت آموزشــی وزارت فرهنــگ و
ِ
عالــی 1362 ،ش.

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ ِ
مؤسســات آمــوزش عالــی (کتــاب ا ّول).
دانشــگاهها و ِّ

ســنجش آمــوزش کشــور 1355 ،ش.
تهــران :ســازمان
ِ

ـوزش عالــی در ایــران:
•طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ ِ
آمــوزش عالــی (کتــاب د ّوم).
شناســایی رشــتههای
ِ

تهــران :ســازمان ســنجش آمــوزش کشــور ،آذر مــاه
 1356ش.

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

کمــک وســایل و ابزارهــای ُمــدرن بــا ولتــاژ بــرق کــم یــا زیــاد در حالــت جامــد منظــور بــوده اســت .تولیــد
وســیع ترانزیســتورها یکــی از مظاهــر ایــن رشــته ،گفتــه شــده اســت .در ایــن رشــته اصــول بــرق فشــار قــوی
و ضعیــف ،چگونگــی برقرســانی ،انتقــال بــرق و نیــرو و همچنیــن حفاظــت از بــرق مــورد مطالعــه بــوده
اســت.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ِ
تکنیک تهران
 .11.2،4دانشکدۀ تربیت دبیر فنّی و علوم پلی

 .1.11.2.4پیشینه

پیــرو افزایــش مــدارس ف ّنــی و حرف ـهای در کشــور ،وزارت آمــوزش و پــرورش بــر آن شــد کــه افــزون بــر «مراکــز
تربیــت معلّــم ف ّنــی و حرف ـهای» در پایــۀ فوقدیپلــم ،بــه تربیــت دبیــران در پایــۀ کارشناســی نیــز بپــردازد .بدیــن
منظــور در  1352ش« .دانشســرای عالــی ف ّنــی بابــل» بــا پذیــرش  160دانشــجو و در  1354ش« .دانشســرای عالــی
الیــت کردنــد .مرکــز
ف ّنــی آرشــام کرمــان» بــا پذیــرش  168دانشــجو بــرای دورۀ ســه ســالۀ کارشناســی آغــاز بــه ف ّع ّ
ـوزش عالــی بــه
تربیــت معلّــم پســران تهــران «هنرســرای بهبهانــی» نیــز در  1354ش .بــا موافقــت وزارت علــوم و آمـ ِ
تربیــت دبیــر در رشــتههای بــرق ،صنایــع اتومبیــل و ماشــین ابــزار اقــدام
پذیــرش آزمایشــی دانشــجو بــه منظــور ّ
کــرد ،ا ّمــا دو ســال بعــد یعنــی در  1356ش .ایــن مرکــز تعطیــل شــد و دانشــجویان آن بــه دانشســرای عالــی ف ّنــی
بابــل انتقــال یافتنــد.
در  1355ش .وزارت آمــوزش و پــرورش بــا «دانشــکدۀ پلیتکنیــک تهــران» قــراردادی امضــاء کــرد کــه بــه موجــب
ـم
ـرر شــد ایــن دانشــکده بــه منظــور تربیــت دبیــر ف ّنــی ،همهســاله شــماری از آموختــگان مراکــز تربیــت معلّـ ِ
آن مقـ ّ
ف ّنــی و حرفـهای را از طریــق مســابقۀ ورودی و مصاحبــه بــرای دورۀ دوســالۀ کارشناســی بپذیــرد .در پــی ایــن توافــق،
در بهمــن  1355ش .شــمار  75نفــر و در مهــر  1356ش .شــمار  90نفــر از دانشآموختــگان مراکــز تربیــت معلّــم
ف ّنــی و حرفـهای در «دانشــکدۀ تربیــت دبیــر ف ّنــی و علــوم پلیتکنیــک تهــران» در رشــتههای مکانیــک ،ســاختمان،
بــرق و معــدن پذیرفتــه شــوند.
ایــن دانشــجویان متع ّهــد بودنــد کــه پنــج ســال پــس از پایــان تحصیــات در وزارت آمــوزش و پــرورش خدمــت
نماینــد.
(مرجانی)138:1373 ،
ایــن دانشــکده ،در جریــان اجــرای الیحــۀ قانونــی ادغــام برخــی از دانشــگاهها و ّ ِ
مؤسســات آمــوزش عالــی مســتقر در
ـع دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی واگــذار و ســرانجام
مرکــز ،جلســۀ  1358/8/6ش .شــورای انقــاب در آغــاز بــه مجتمـ ِ
ـن طوســی ســپرده شــد.
َصیر ّ
الدیـ ِ
بــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
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•مرجانی ،بهناز .سیر تکوینی آموزش فنّی و حرفهای

متوسطۀ ف ّنی و
آموزش
در ایران .تهران :معاونت
ِ
ّ
حرفهای وزارت آموزش و پرورش 1373 ،ش.

 .12.2.4دانشگاه علوم و فنون
 .1.12.2.4پیشینه

ـوزش عالــی را بــرای ادغــام برخی از دانشــگاهها
در تاریــخ  1358/8/6ش .شــورای انقــاب ،الیحــۀ وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
و ِّ
ـع دانشــگاهی بــا نامهای:
مؤسســات آمـ ِ
ـوزش عالــی مســتقر در مرکــز ،تصویــب کــرد .در مجمــوع چهــار مجتمـ ِ
مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
•
ِ
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی
•
ِ

مجتمع دانشگاهی هنر
•
ِ
مدارس عالی ،آموزشکدهها و دانشکدههای خصوصی و  ...ساماندهی شدند.
از ادغام
ِ
«دانشــگاه علــوم و فنــون» کــه در  1357ش .پایهگــذاری شــده بــود یکــی از  12مرکــز و ّ ِ
ـوزش عالــی
مؤسســۀ آمـ ِ
ـع دانشــگاهی علــوم اداری و بازرگانــی» جــای گرفــت .دیگــر مراکــز و ّ ِ
ـوزش عالــی
مؤسســاتِ آمـ ِ
بــود کــه در «مجتمـ ِ
عبــارت بودنــد از:
•مدرسۀ عالی بازرگانی ،پایهگذاری  1337ش.
•دانشکدۀ حسابداری و علوم مالی نفت ،پایهگذاری  1336ش.
•مدرسۀ عالی بیمه ،پایهگذاری  1349ش.
سازمان مدیریّت صنعتی ،پایهگذاری  1349ش.
•
ِ
•مرکز مطالعات مدیریّت ایران ،پایهگذاری  1351ش.
• ِّ
مؤسسۀ علوم بانکی ،پایهگذاری  1351ش.
•مدرسۀ عالی ایران زمین ،پایهگذاری  1346ش.
•مرکز آموزشی مدیریّت دولتی ،پایهگذاری  1348ش.
• ِّ
مؤسسۀ علوم بانکی ،پایهگذاری  1343ش.
•مدرسۀ عالی خدمات جهانگردی و ّ
اطالعات ،پایهگذاری  1351ش.
•مدرسۀ عالی مهمانداری و خدماتِ پرواز ،پایهگذاری  1353ش.
(انتظاری)89:1388 ،
ادبیــات و علــو ِم انســانی» کــه آن نیــز در بردارنــدۀ  12مدرســۀ عالــی
ایــن مجتمــع در کنــار «مجتمـ ِ
ـع دانشــگاهی ّ
ّ
و آموزشــگاه و  ...بــود ،ســرانجام در  1363ش .بــر پایــۀ مص ّوبــۀ شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی« ،دانشــگاه علمــۀ
طباطبایــی» را بــا هدفهــای:
متخصص مورد نیاز کشور
•تأمین و پرورش نیروی انسانی متع ّهد و
ّ
•تولید و توسعۀ علم
پدید آوردند و این دانشگاه پایهگذاری شد.
ـع دانشــگاهی ف ّنــی و
از ســویی دیگــر در گزارشــی آمــده اســت کــه «دانشــگاه علــوم و فنــون» زیرمجموعــۀ «مجتمـ ِ
مهندســی» اســت کــه رشــتۀ مهندســی بــرق در آن تعریــف شــده اســت.
(دبیرخانۀ شورای عالی هماهنگی)32:1360 ،
ایــن یگانگــی دو عنــوان مرکــز دانشــگاهی و دوگانگــی در محتــوای ارائــه شــده بــرای پژوهنــدۀ ایــن نوشــتار نیــز

دوران پهلـــوی د ّوم ( 1320تـــا  1357ش).
نوشـــتار چهـــارم:
ِ

ادبیات و علوم انسانی
•
ِ
مجتمع دانشگاهی ّ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

شــگفتانگیز اســت.
بــه هــر روی ایــن دانشــگاه نیــز در جریــان اجــرای الیحــۀ قانونــی ادغــام دانشــگاهها و ّ ِ
ـوزش عالــی،
مؤسســات آمـ ِ
ـع دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی واگــذار و ســرانجام بــه
جلســۀ  1358/8/6ش .شــورای انقــاب در آغــاز بــه مجتمـ ِ
ـن طوســی ســپرده شــده اســت.
َصیر ّ
الدیـ ِ
دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
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•  .------شــناخت مراکــز آمــوزش فنّــی و حرفــهای موجــود
کشــور .ته ـران :دبیرخانــۀ شــورای عالــی هماهنگــی ،وزارت

آمــوزشعالــی ،اســفند 1360ش .نشــریّۀ ش .3
فرهنــگو
ِ

•انتظــاری ،یعقــوب .شــصت ســال آمــوزش عالــی،
تحقیقــات و ف ّنــاوری در ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ پژوهش

آمــوزش عالــی 1388 ،ش.
و برنامهریــزی
ِ

1307

دوران جمهوری اسالمی ( 1357تا  1367ش) .
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 .1.5روشنگری

ـوزش عالــی و وزارت فرهنــگ و
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ،در  17اســفند  1357ش .دو وزارت علــوم و آمـ ِ
هنــر در هــم ادغــام شــدند .ایــن اقــدام بــرای صرفهجویــی در مصــرف اعتبــارات و کاهــش دیوانســاالری و اتّخــاذ
ـط مشـیهای اساســی و انجــام اقدامــات قاطــع در جهــت اهــداف انقــاب صــورت گرفــت؛ ا ّمــا ایــن ادغــام لزومـاً
خـ ّ ِ
پدیدآورنــدۀ تشــکیالت مناســب و ســازماندهی جدیــد منطبــق بــر نیازهــای دوران انقــاب نشــد.
آمــوزش عالــی بعــد از یــک نیمســال
اگرچــه بــا پیــروزی انقــاب و اســتقرار دولــت موقَّــت ،دانشــگاهها و مراکــز
ِ
الیتهــای عــادی خــود را آغــاز کردنــد ا ّمــا شــرایط موجــود جامعــه اجــازۀ اســتمرار
تعطیلــی نســبی ،بــه ظاهــر ف ّع ّ
وضعیـ ِ
ـت ناشــی از انقــاب و تشـ ّنجات سیاســی از یــک ســو و افــزون
الیتهــای دانشــگاهی را نــداد .در ایــن دوره،
ّ
ف ّع ّ
بــر آنهــا شــرایط جنــگ تحمیلــی از ســویی دیگــر ،موجــب بــی ثباتــی جامعــه ،اختــال در نظــام مدیریّــت و اجرایــی
کشــور ،بــر هــم خــوردن و تعویــق برنامههــای توســعه و افــت شــدید اعتبــارات آموزشــی و پژوهشــی در بودجــۀ
کشــور شــد.
متولیــان مــوازی و عــدم امــکان مشــارکت
ـوزش عالــی بــه همــراه شــکلگیری
تمرکزگرایــی شــدید در نظــام کالن آمـ ِ
ّ
ـوزش عالــی نیــز از دیگــر مشــکالت ایــن دوره بــوده اســت.
دانشــگاهیان در سیاسـتها و مدیریّــت کالن آمـ ِ
ســرانجام بــا تصویــب الیحــۀ  6آبــان  1358ش .ادغــام ِ ّ 53
ـوزش عالــی خصوصــی و دولتــی راه را بــر
مؤسســۀ آمـ ِ
ـوزش عالــی همــوار کــرد.
تمرکــز در آمـ ِ
بــر اثــر انقــاب فرهنگــی ،ادارۀ دانشــگاهها و ّ ِ
ـوزش عالــی بــه جهــاد دانشــگاهی ســپرده شــد .بــه موجــب
مؤسســات آمـ ِ
ایــن نظــم جدیــد ،ســتاد انقــاب فرهنگــی (مصـ َّوب  23اردیبهشــت  1359ش ).عهــدهدار انجــام مأموریّتهایــی شــد
ـوزش عالــی انجــام مـیداد.
کــه پیــش از ایــن وزارت علــوم و آمـ ِ
(آراسته و دیگران)1260 :1383 ،

انقالب فرهنگی
.2.5
ِ
در فروردیــن  1359ش .مســألۀ ضــرورت تحــ ّول در نظــام فرهنگــی و آموزشــی کشــور مطــرح شــد و در د ّوم
اردیبهشــت  1359ش .انقــاب فرهنگــی اعــام شــد .بــه دنبــال آن ،شــورای انقــاب ،تعطیلــی کلّ ّیــۀ دانشــگاهها و
ـوزش عالــی را از  15خــرداد  1359ش .تصویــب کــرد .در  23خــرداد نیــز فرمــان تشــکیل ســتاد انقــاب
مراکــز آمـ ِ
فرهنگــی صــادر شــد.
انقــاب فرهنگــی بــه مجموع ـهای از اقدامــات جمهــوری اســامی در دوران پــس از انقــاب  1357ش( .اوجگیــری

در  25تیــر الیحــۀ قانونــی راجــع بــه تح ّقــق اهــداف و برنامههــای ســتاد انقــاب فرهنگــی بــه تصویــب شــورای
ـوزش عالــی َّ
موظــف شــدند تــا امکانــات آموزشــی ،تجهیزاتــی
انقــاب رســید .بــه موجــب آن ،دانشــگاهها و مراکــز آمـ ِ
و وســایل کارگاهــی را بــرای بازســازی و نوســازی کشــور در اختیــار برنامههــای ســتاد بگذارنــد.

آموزش عالی
 .3.5ادغام دانشگاهها و مراکز
ِ
ادغــام دانشــگاهها ،دانشــکدهها و ّ ِ
ـوزش عالــی دولتــی و خصوصــی هماننــد در سراســر ایــران ،یکــی از
مؤسســات آمـ ِ
ـوزش عالــی مطــرح شــده
ـ
آم
ـام
ـ
نظ
ـدان
ـ
منتق
ـرف
ـ
ط
از
ـامی
ـ
اس
ـاب
ـ
انق
ـروزی
درخواس ـتهایی بــود کــه بعــد از پیـ
ِ
ـوزش عالــی را بــرای
بــود .در جهــت پاســخگویی بــه ایــن درخواســت ،شــورای انقــاب ،الیحــۀ وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
ادغــام برخــی از دانشــگاهها و ّ ِ
ـوزش عالــی مســتقر در مرکــز ،در تاریــخ  1358/8/6ش .تصویــب کــرد.
مؤسســات آمـ ِ
ـوزش عالــی ،بهبــود کارایــی و بهــرهوری ،حــذف رشــتههای زایــد
هــدف عمــده از ایــن مص َّوبــه ،افزایــش
کیفیــت آمـ ِ
ّ
ـوزش
و ایجــاد امکانــات در رشــته و میــان رشــتههای مــورد نیــاز کشــور بــود .ایــن مص َّوبــه بــه وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
عالــی اختیــار داد تــا  53دانشــگاه و ّ ِ
مؤسســات آمــوزش عالــی در تهــران را ادغــام کنــد.
ـدارس عالــی ،آموزشــکدهها و دانشــکدههای خصوصــی در دانشــگاههای
ـوزش عالــی از جملــه مـ
ِ
پیــرو آن ،مراکــز آمـ ِ
موجــود یــا در قالــب مجتمعهــای دانشــگاهی در تهــران ،ادغــام شــدند .بســیاری از انســتیتوهای تکنولــوژی غیــر
ـدارس عالــی
ف ّعــال شــدند و بــه ایــن ترتیــب شــمار دانشــگاهها بــه  21واحــد ،تعــداد دانشــکدهها بــه  8واحــد ،مـ
ِ
بــه  15واحــد و انســتیتوهای تکنولــوژی بــه  12واحــد کاهــش یافــت.
مجتمع دانشگاهی در کشور ایجاد شدند:
در این تاریخ فقط 4
ِ
یــن
•
َصیر ّ
الد ِ
ِ
مجتمــع دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی (پایهگــذاری  1359ش ).کــه دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
طوســی در  1367ش .بــر پایــۀ آن ایجــاد شــد.
مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
•
ِ
مجتمع دانشگاهی هنر
•
ِ
ادبیات و علوم انسانی
•
ِ
مجتمع دانشگاهی ّ

مجتمع دانشگاهی فنّی و مهندسی ( 1359تا  1362ش).
.4.5
ِ
ـع دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی از ادغــام ّ ِ
مؤسســات آموزشــی زیــر در  1359ش .در شــهر تهــران ســازمان
مجتمـ ِ
یافتــه اســت:
 )1انستیتوهای تکنولوژی کشور

 )2دانشکدۀ تربیت دبیرف ّنی و علوم دانشکدۀ پلیتکنیک

 )3دانشکدۀ مهندسی مخابرات

 )4دانشکدۀ نقشهبرداری

 )5دانشکدۀ هواشناسی و علوم َج ّو

 )6دانشگاه کار و پیشه

 )7دانشگاه علوم و فنون

مجتمع آموزشی وزارت راه و ترابری
)8
ِ

دوران جمهــوری اســامی ( 1357تــا  1367ش).
نوشــتار پنجــم :
ِ

الیتهــا  1359-66ش ).گفتــه میشــود کــه بــا هــدف ایجــاد تح ـ ّول عمیــق فرهنگــی در ســطح جامعــه،
ایــن ف ّع ّ
اسالمیســازی ایــران بــه طــور عــا ّم ،بازســازی دانشــگاهها از لحــاظ اهــداف ،مأموریّتهــا ،محتــوای دروس و تربیــت
ـاص بــوده اســت.
نیــروی انســانی ،متع ّهــد و
ّ
متخصــص بــه طــور خـ ّ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 )9مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما

 )10مدرسۀ عالی ساختمان

 )11مدرسۀ عالی ف ّنی تهران

ِ ّ )12
مؤسسۀ آبشناسی ایران

ِ ّ )13
مؤسسۀ عالی تکنیکوم نفیسی
(دبیرخانۀ شورای عالی هماهنگی)1360 ،
متخصــص و متع ّهــد از
«مجتمــع ِ دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی» بــا هــدف پــرورش اســتعدادها و تربیــت نیروهــای
ّ
طریــق آمــوزش و پژوهــش علمــی رشــتههای ف ّنــی و مهندســی بــرای رفــع نیازمندیهــای کشــور در جهــت قطــع
وابســتگیها و میــل بــه خودکفایــی صنعتــی ایجــاد شــد و وظایــف اساســی و کلّــی:
تهیه و تنظیم و تدوین برنامههای آموزشی ف ّنی و مهندسی متناسب با نیاز صنایع کشور
ّ )1
 )2آموزش و پرورش دانشجویان در رشتههای ف ّنی و مهندسی در مقاطع مختلف دانشگاهی
 )3انجــام تحقیقــات علمــی در زمینههــای مختلــف علــوم و فنــون بــر حســب نیازهــای اقتصــادی و اجتماعــی و صنعتــی
کشــور
تهیه و تنظیم و تدوین برنامههای آموزشی مربوطه
 )4همکاری با ستاد انقالب فرهنگی در زمینۀ ّ
 )5برقــراری روابــط دانشــگاهی بــا ســایر دانشــگاههای داخلــی و خارجــی بــه منظور مبادلــۀ علمی و کســب آخریــن ّاطالعات
علمــی بــه منظــور بــاال بردن ســطح آموزشــی و تحقیقاتی مجتمــع از طریــق قراردادهــای فرهنگی و دانشــگاهی
 )6تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی و آموزشی
 )7ترجمه و تألیف نشریّات و ُک ُتب در زمینههای مختلف علوم و فنون ساماندهی شد.
آموزش عالی دارای:
این مجتمع به گزارش مرکز برنامهریزی وزارت فرهنگ و
ِ

دانشکدۀ مهندسی مکانیک

طراحــی جامــدات ،ماشــین ابــزار ،صنایــع اتومبیــل ،حــرارت و ســیاالت بــا حــدود  600نفــر دانشــجو
رشــتههای ّ
ِّ
محــل پیشــین دانشــگاه کار واقــع در فلکــۀ چهــارم تهرانپــارس،
در پایههــای کارشناســی و کاردانــی در

دانشکدۀ مهندسی مکانیک
فلکة چهارم تهرانپارس  -انتهای خیابان وفادار

دوران جمهــوری اســامی ( 1357تــا  1367ش).
نوشــتار پنجــم :
ِ

دانشکدۀ برق
پل سید خندان  -ابتدای  45متری رسالت
جنب هتل بین المللی

انتهــای خیابــان وفــادار بــوده اســت.

دانشکدۀ مهندسی برق

دربردارنــدۀ همــۀ رشــتههای بــرق (مخابــرات ،الکترونیــک و قــدرت) بــا حــدود  1000نفــر دانشــجو در پایههــای
ـیدخندان ،ابتــدای بلــوار رســالت
کارشناســی و کاردانــی در محـ ّ ِ
ـل دانشــکدۀ مهندســی مخابــرات ســابق واقــع در سـ ّ
بــوده اســت.

دانشکدۀ مهندسی عمران

رشــتههای نقش ـهبرداری و آب شناســی بــا حــدود  340نفــر دانشــجو و نیــز رشــتههای راه و ســاختمان بــا حــدود
محــل پیشــین تکنیکــوم نفیســی واقــع در خیابــان
 700نفــر دانشــجو در پایههــای کارشناســی و کاردانــی در
ِّ
حضــرت ولــی عصــر (عــج) رو بــه روی خیابــان میردامــاد بــوده اســت.

دانشکدۀ عمران
خیابان ولیعصر (عج) -روبهروی خیابان میرداماد

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

بخش علوم پایه

ـل پیشــین مدرســۀ عالــی ف ّنــی،
ایــن بخــش دربردارنــدۀ گروههــای ریاضــی ،فیزیــک ،شــیمی و زبــان اســت و در محـ ّ ِ
ـید خنــدان ،خیابــان جلفــا ،کوچــۀ شــاهین واقــع شــده اســت و کتابخانـهای بــا  34997جلــد کتــاب ،پشــتوانۀ
در سـ ّ
آمــوزش و پژوهــش دانشــجویان و اســتادان اســت.

ـید
نشــانی آن :خیابــان حضــرت ولــی عصــر (عــج) ،تقاطــع میردامــاد ،تلفــن  68006-682194و آقــای [دکتــر] سـ ّ
محمدتقــی بطحایــی گلپایگانــی ،ریاســت آن را بــر عهــده دارنــد.
ّ
آموزش عالی)1362 ،
(مرکز برنامهریزی وزارت فرهنگ و
ِ
نکتۀ مهم:
ـوزش عالــی از  1359تــا  1361ش .بــه دلیــل تعطیلــی دانشــگاهها و
ـ
آم
ـار
ـ
آم
ـای
ـ
ه
ب
کتا
ـامی،
ـ
اس
ـاب
ـ
پــس از انق
ِ
ِّ
تهیــه و ثبــت نشــده اســت.
مؤسســات آمـ ِ
ـوزش عالــی در دوران انقــاب فرهنگــی ّ

 1.4.5ا ّولین رئیس :دکتر رضا مکنون
رض ــا مکن ــون (زادۀ  1324ش ).در رش ــتۀ ریاض ــی از دبیرس ــتان
البـــرز در  1342ش .دانشآموختـــه شـــده اســـت .ســـپس دورۀ
مهندســـی راه و ســـاختمان را در  1346ش .در دانشـــکدۀ
پلیتکنیـــک تهـــران (دانشـــگاه صنعتـــی امیـــر کبیـــر) ســـپری
کـــرده اســـت .او در  1350ش .بـــه آمریـــکا رفتـــه و دورۀ
کارشناسیارشـــد مهندســـی محیـــط زیســـت را در دانشـــگاه
ایلینویـــز و دکتـــری مهندســـی آب را در دانشـــگاه واشـــنگتن
(  1356ش ).گذرانـــده اســـت .از  1356ش .تاکنـــون عضـــو
هیـــأت علمـــی (اســـتادیار) دانشـــکدۀ مهندســـی عمـــران
دانشـــگاه صنعتـــی امیرکبیـــر تهـــران اســـت .دکتـــر مکنـــون در
ســـا لهای  1358و  1359ش .رئیـــس دانشـــگاه کار و پیشـــه
بوده است.
ـوزش عالــی ( 1361-64ش ).و
معاونــت پژوهشــی وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
سرپرســت کمیســیون ملّــی یونســکو در ایــران ( 1364تــا  1365ش).
آمــوزش عالــی از ســوی
بخشــی از پیشــینۀ کاری علمــی او هســتند .ایشــان در  1377ش .اســتاد نمونــۀ
ِ
معر فــی شــده اســت.
وزارت علــوم ،تحقیقــات و ف ّنــاوری ّ
در امــور اجرایــی نیــز ،معــاون وزیــر نیــرو در امــور ســازندگی و آموزشــی ،معاونــت هماهنگــی معــاون ا ّو ل
رئیــس جمهــور ،مشــاورت معــاون رئیــس جمهــور و رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت را تجربــه کــرده
اســت .دریافــت نشــان دولتــی درجــۀ س ـ ّوم خدمــت ،بــه پاسداشــت همیــن امــور اجرایــی بــوده اســت.
تخصصــی و انجمنهای حرفهای عضو یّت دارد:
دکتــر مکنــون در برخی از مجامــع علمی و ّ
متخصصــان
انجمــن کارهــای آبــی آمریــکا ،فدراســیون کنتــرل آلودگــی آ بهــا در آمریــکا ،انجمــن
ّ
ِّ
مؤســس ،عضــو هیــأت مدیــره و نایــب رئیــس) ،انجمــن راه و ســاختمان
محیــط زیســت ایــران (عضــو
ِّ
مؤســس ،عضــو هیــأت مدیــره و نایــب رئیــس) ،انجمــن ایرانــی اخــاق در علــم و
ایــران (عضــو
ِّ
آمــوزش عالــی
مؤســس ،عضــو هیــأت مدیــره و نایــب رئیــس) ،شــورای گســترش
ف ّنــاوری (عضــو
ِ
ِّ
آمــوزش عالــی،
مؤسســۀ پژوهــش و برنامهریــزی
وزارت علــوم ،تحقیقــات و ف ّنــاوری ،شــورای
ِ

دکتــر مکنــون پــس از ادغــام دانشــگاهها و ّ ِ
ـع
مؤسســات آمـ ِ
ـوزش عالــی ،بــه عنــوان نخســتین رئیــس مجتمـ ِ
دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی در ســال هــای  1359–61ش .مدیریّــت را عهــد هدار بــوده اســت.
عمران دانشــگاه صنعتی امیرکبیر)
(وبگاه دانشــکدۀ مهندســی
ِ

 .2.4.5د ّو مین رئیس :دکتر محســن تهرانیزاده
دکتــر تهرانــیزاده (زادۀ  1332ش .تهــران) مهندســی خــود را
در رشــتۀ ســازه از دانشــگاه صنعتــی شــریف دریافــت کــرد
(  1354ش ،).ســپس بــه آمریــکا رفــت و در رشــتۀ مهندســی راه
و ســاختمان ،کارشناســی و کارشناسیارشــد مهندســی را در
دانشــگاه کالیفرنیــا خوانــد و دانشآموخته شــد.
در  1363ش .بــا اســتفاده از بــورس دانشــجویان ممتــاز در همــان
دانشــگاه بــه ادامــۀ تحصیــل پرداخــت و دکتــرای مهندســی را
بــا موضــوع «رفتــار دینامیکــی صفحــات کمانــش یافتــه تحــت
تأثیــر نیروهــای رانــدم» بــه پایــان رســاند.
دکتــر تهرانــیزاده ،عضــو هیــأت علمــی (اســتاد پایــۀ )26
دانشــکدۀ مهندســی عمــران دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر
اســت و تدریــس و پژوهــش میکنــد .تاکنــون  68پایا ننامــۀ
کارشناسیارشــد در موضو عهــای مهندســی زلزلــه و مهندســی
ســازه و نیــز  10رســالۀ دکتــری در زمینۀمهندســی زلزلــه را
راهنمایــی و هدایــت کــرده اســت.
ّ
مجــا ت معتبــر علمــی
از ایشــان تاکنــون  143مقالــۀ علمــی بــه زبا نهــای انگلیســی و فارســی در
 ،پژوهشــی و  ISIو  16جلــد کتــاب در موضو عهــای ســازه ،دینامیــک ســازه ،مهندســی زلزلــه
و کاربــرد اجــزاء و  ...منتشــر شــده اســت .کتــاب «تحلیــل ســاز هها»ی ایشــان ،کتــاب ســال
جمهــوری اســامی ایــران برگزیــده شــده اســت.
الیتهــای علمــی و اجرایــی ایشــان عبارتند از:
برخــی از ف ّع ّ
مشــاور وزیــر فرهنــگ و آمــوزش عالــی ،رئیــس انجمــن مهندســی زلزلــۀ ایــران ،اســتاد نمونــۀ
دانشــگاه صنعتــی امیــر کبیــر ،پژوهشــگر نمونــه و اســتاد نمونــۀ گــروه ف ّنــی مهندســی دانشــگا هها
ِّ
آمــوزش عالــی ،قائــم مقــام دفتــر شــورای جــذب نخبــگان ،رئیــس کمیتــۀ زلزلــۀ
مؤسســات
و
ِ
شــورای پژوهشهــای علمــی کشــور ،رئیــس کمیســیون عمــران و زلزلــۀ شــورای علمــی کشــور
مجتمــع دانشــگاهی ف ّنــی مهندســی را عهــده دار بــوده
ایشــان از  10شــهریور  1360ش .ریاســت
ِ
اســت.
عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر)
(وبگاه دانشکدۀ مهندسی
ِ

دوران جمهــوری اســامی ( 1357تــا  1367ش).
نوشــتار پنجــم :
ِ

شــورای عالــی آموز شهــای علمــی و کاربــردی وزارت علــوم ،تحقیقــات و ف ّنــاوری  ،شــورای عالــی
اقیانو سشناســی کشــور وابســته بــه وزارت راه و ترابــری و عضــو اصلــی گــروه برنامهریــزی ف ّنــی
آمــوزش عالــی.
و مهندســی وزارت فرهنــگ و
ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

 .3.4.5سـ ّو مین رئیس:دکتر سـ ّید مح ّمدتقی بطحایی گلپایگانی
دکتــر بطحایــی (زادۀ  1329ش .قــم) مهندســی رایانــه را از دانشــکدۀ ف ّنــی
دانشــگاه تهــران و نیــز مهندســی بــرق (گرایــش قــدرت) را در  1356ش.
دریافــت کــرده اســت .کارشناســی ارشــد مهندســی بــرق را در دانشــگاه جــورج
واشــنگتن گذرانــده اســت ( 1358ش ،).و ســرانجام در  1374ش .از دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر دکتــرای مهندســی بــرق را گرفتــه اســت .اکنــون ایشــان
عضــو هیــأت علمــی (دانشــیار) دانشــکدۀ مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی
ین طوسی هستند.
َصیر ّ
الد ِ
خواجه ن ُ
از ایشــان بیــش از  90مقالــۀ علمــی ،پژوهشــی و  ISIدر نشــریّات معتبــر داخلی
و خارجــی چاپ شــده اســت.
الیتهای علمی و اجرایی ایشان عبارتند از:
برخی از ف ّع ّ
رئیــس گــروه بــرق دانشــکدۀ مهندســی بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی
یــن طوســی ،معاونــت دانشــگاه تربیــت مــد ّ ِرس ،معاونــت
َصیر ّ
الد ِ
خواجــه ن ُ
ـن طوســی ،معاونــت اجرایــی
َصیر ّ
الدیـ ِ
پژوهشــی دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
اســتانداری تهــران ،معاونــت اجرایــی اســتانداری سیســتان و بلوچســتان ،عضــو ّ ِ
مؤســس انجمــن مهندســی بــرق ایــران،
مؤســس مرکــز تحقیقــات انــرژی در ایــران ،رئیــس کمیتــۀ ملّــی بــرق ایــران و عضــو ّ ِ
عضــو ّ ِ
مؤســس شــورای فرهنگــی و
آموزشــی ایــران.
ـن طوســی ،در دانشــکدۀ ف ّنــی دانشــگاه تهران ،دانشــکدۀ مهندســی
َصیر ّ
الدیـ ِ
ایشــان افــزون بــر دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
بــرق دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر ،واحــد علــوم و تحقیقــات دانشــگاه آزاد اســامی ،دانشــگاه شــهید رجایــی و  ...تدریــس
داشــتهاند.
ـع دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی را از  26اســفند  1361تــا  20آبــان  1364ش .عهــدهدار
دکتــر بطحایــی ریاســت مجتمـ ِ
بــوده اســت.
ین طوســی)
َصیر ّ
(وبگاه دانشــکدۀ مهندســی بـ ِ
الد ِ
ـرق دانشــگاه صنعتی خواجه ن ُ

 .4.4.5چهارمین رئیــس :دکتر مح ّمد اردبیلی
ایشــان مــدرک کارشناسیارشــد خــود را در رشــتۀ مهندســی بــرق از دانشــگاه
تبریــز ( 1354ش ).و دکتــرای مهندســی ماشــینهای برقــی را از دانشــگاه
کاردیــف انگلســتان در  1370ش .دریافــت نمودهانــد.
ایشان  5رساله دکتری و  7پایاننامه کارشناسیارشد را راهنمایی و هدایت
کرده است 15 .مقاله علمی  ،پژوهشی و  ISIنیز از دکتر اردبیلی منتشر شده
ین
َصیر ّ
الد ِ
است .او هم اکنون عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ
طوسیاست.
دکتــر اردبیلــی از  2تیــر  1365تــا  7آذر  1366ش .ریاســت مجتمــع را بــر عهده
داشــته است.
ین طوسی)
َصیر ّ
(وبگاه دانشکدۀ مهندسی ِ
الد ِ
برق دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ

ـع دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی بــه دانشــگاه ف ّنــی و مهندســی
بــا تصویــب شــورای گســترش آمـ ِ
ـوزش عالــی ،مجتمـ ِ
الیتهــای پژوهشــی بــه
الیتهــای آموزشــی و پژوهشــی خویــش را پــی گرفــت .در ایــن دوره ف ّع ّ
تغییــر نــام داد و ف ّع ّ
مراتــب بیشــتر از پیــش بــوده اســت.

 .1.5.5ا ّولین رئیس  :دکتر مح ّمد حســین حامدی
ایشــان ،در  1350ش .از دانشــگاه تبریــز دانشآموختــه شــده اســت.
مــدرک کارشناسیارشــد مهندســی مکانیــک (گرایــش
هیدرودینامیــک) را از دانشــگاه تُو لُــوز فرانســه در  1354ش .و نیــز
کارشناسیارشــد مهندســی مکانیــک بــا گرایــش ترمودینامیــک را از
دانشــگاه مارســیل فرانســه در  1356ش .و ســرانجام دانشــنامۀ
دکتــرای مهندســی مکانیــک را نیــز از همیــن دانشــگاه گرفتــه اســت.
ایشــان اکنــون ،عضــو هیــأت علمــی (اســتاد) دانشــکدۀ مهندســی
ین طوســی هســتند.
َصیر ّ
الد ِ
مکانیــک دانشــگاه صنعتی خواجه ن ُ
دکتــر حامــدی دورۀ اســتادیاری ( 1356-65ش ).خویــش را در
یــن
دانشــگا ههای صنعتــی امیرکبیــر و صنعتــی خواجــه
نصیر ّ
الد ِ
ُ
طوســی گذرانــده اســت و دورۀ دانشــیاری را ( 1365–1386ش).
ـن طوســی ســپری کــرده
َصیر ّ
الد یـ ِ
نیــز در دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
اســت و مرتبــۀ اســتادی را از  1386ش .بــه دســت آورده اســت .از
دکتــر حامــدی تاکنــون  7جلــد کتــاب و حــدود  47مقالــۀ علمــی،
پژوهشــی و  ISIمنتشــر شــده اســت.
ایشان ا ّولین رئیس دانشگاه ف ّنی و مهندسی از  7آذر  1366تا دی  1370ش .بودهاند.
ین طوسی)
َصیر ّ
الد ِ
(وبگاه دانشکدۀ مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ

آنچنــان کــه پیشــتر گفتــه شــد امــور پژوهشــی و درخشــانترین نــکات عملکــردی دانشــگاه ف ّنــی و مهندســی ،بــا
نگاهــی ژرفاندیشــانه بــه ایــن گــزارش بازگویــی میشــود:

 .2.5.5طرحهای پژوهشی سال  1365ش.
1 )1مسائل مرز (کرانه آزاد) در حرکت چسبنده در نواحی مختلف واکنشهای شیمیایی
کیفیت و بررسی غیر پارامتری همسنگی آنها
کنترل
2 )2کاربرد توزیعهای چند بُعدی در ارتباط آنها با
ِ
ّ
3 )3حاصلضرب گروههای تیل پوتنت و طبقهبندی آنها
4 )4استخراج و تعیین ساختمان مولکولی الکتانهای موجود در گیاهان بومی بهویژه خانوادۀ کمپوزیته
5 )5مبلغ اعتبار طرحهای سال  1365ش 1/470/000.ریال بوده است.

دوران جمهــوری اســامی ( 1357تــا  1367ش).
نوشــتار پنجــم :
ِ

فنی و مهندسی ( 1362تا  1367ش).
 .5.5دانشــگاه ّ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ف ّعال ّیتهای دانشگاه فنّی و مهندسی سال  1365ش.
در موضوع پشتیبانی و جنگ ،پروژههای:

•ساخت ُم َب ّ ِرد یک متری حبابدار

الف) پروژههای برق و الکترونیک مخابرات:

•ســاخت بالــن  2لیتــری دو دهانــۀ جهــت گازهــای
شــیمیایی

•پروژۀ رادار شهید قندی

•ســاخت دســتگاه لولههــای  60میلیمتــری و 160
میلیمتــری جهــت المپهــای مخصــوص

•پــروژۀ کابــل شــهید صدرنــژاد ،ایــن پــروژه بــه
ِّ
خــط سیســتم تلفــن
منظــو ِر کاهــش تضعیــف در
ف ّعال ّیتهای دانشکدۀ برق:
صحرایــی بــه کار گرفتــه شــده اســت.
•پروژۀ  HFشهید فرداسری

•موشکهای ضد زره مالیوتکا

•پروژۀ کنترل شهید شمسی پور

•تقویت کنندهها

•پــروژۀ تقویــت کننــدۀ فرکانــس بــاال بــه ســفارش
مرکــز تولیــد مخابــرات الکترونیــک وزارت ســپاه
پاســداران

•آنتن حلزونی

طراحی شبکهها
•پروژه ّ
•پروژۀ آنتن دیش
•آنتن یاگی رادار
ب) پروژههای نقشهبرداری و عمران:

•پروژۀ شبکهبندی نقشهبرداری شهید منتظرین
•پـــروژۀ سیســـتمهای موجـــود در نقشـــهبرداری
شـــهید شـــریعتی
•پژوهــش پیرامــون فوالدهــای ابــزاری (متالــورژی)
و جوشــکاری انفجــاری و کاربــرد لیــزر در جنــگ
ف ّعال ّیتهای دانشکدۀ علوم پایه:

•ساخت دستگاه تقطیر در خأل
•ساخت دستگاه ُم َب ّ ِرد کارپیچ
•ساخت دستگاه تقطیر جزء به جزء بلند
•ساخت دستگاه دین استارد کامل
•ساخت دستگاه رابطههای مختلف
•ساخت دستگاه کجلدار کامل

•منعکس کنندهها
•آنتنهای بشقابی
•خطوط بیسیم صحرایی پشت جبهه

 .3.5.5طرحهای پژوهشی سال  1366ش.
•تحلیــل ســوئیچهای نــوری دارای موجبرهــای
متقاطــع
•ایستگاه هواشناسی کوچک خودکار
•طرح و ساخت و تست آنتن با ویزن
•اندازهگیری الیاف چو
•پروژه کابل
•ملکتورها و جاذبها
•طرح تشخیصدهندۀ رادار (رازیت)
•کورههای القایی ( ُمب ّ ِدل استاتیک)
•محاســبۀ ســیالبها بــا اســتفاده از روش
هید ر و گــر ا ف
طراحــی سیســتمهای تبریــدی بــه وســیلۀ
• ّ
ترموکوپــل
•بررسی تعادل قطعات د ّوار در دورههای باال

•محاسبۀ ارتعاشات بال هواپیما
•ساخت یک نوع دستگاه حفاری

(دفتر امور پژوهشی)77:1367 ،

•بررسی مقاومت سایشی

دانشــگاه ف ّنــی و مهندســی در  1366ش 6 .طــرح

در گــروه علــوم پایــه و  12طــرح در گــروه ف ّنــی و مهندســی ارائــه کــرده اســت کــه مبلــغ اعتبــاری آن طــرح:
 50/885/620ریــال بــوده اســت.
تهیــۀ ُکتــب و نشــریّات در
ارزش چــک هــای ارزی صــادر شــده از ســهمیۀ وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
ـوزش عالــی بابــت ّ
دانشــگاه ف ّنــی و مهندســی 163/740 ،دالر در  1366ش .بــوده اســت.
(دفتر امور پژوهشی)28:1366 ،
این مساله در حالی است که دیگر دانشگاههای صنعتی کشور چنین دریافتهایی داشتهاند:
آموزش عالی ونخست وزیری بابت ته ّیۀ ُکتب و
جدول  ، 29ارزش چکهای ارزی صادر شده از سهمیۀ وزارت فرهنگ و
ِ
نشریّات در دانشگاههای صنعتی
از سهم ّیۀ وزارتخانه

سهم ّیۀ نخست وزیری

ردیف دانشگاه صنعتی

1

شریف

 413/756دالر

 135/089دالر

2

امیرکبیر

 206/511دالر

-

3

اصفهان

-

 140/537دالر

4

علم و صنعت

 185/312دالر

-

 .4.5.5طرحهای پژوهشی سال  1367ش.
دانشکدۀ علوم

•ساخت کرایومنیت
تهیۀ دیسکتهای مغناطیسی و نمایش کامپیوتری آنرمالیزی شیمی و فیزیک
• ّ
•بررسی سلولهای سوختی
•پروژۀ شناسایی اسیدهای آمینه در ادرار اطفال
•بررسی عناصر شیمی در سبزیجات تهران
•پروژۀ بالک 100
تهیۀ ما ّدۀ شیمیایی دی تیونیت
• ّ
تهیۀ دستورالعمل
•راهاندازی دستگاه آزمایشگاه شیمی با ّ

دوران جمهــوری اســامی ( 1357تــا  1367ش).
نوشــتار پنجــم :
ِ

طراحی شهر صفار (فارس)
• ّ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

•توزیع پرسیون

دانشکدۀ مکانیک

•بررسی مقاومت فرسایشی فلزات نرم
طراحی و ساخت یک نوع زیردریایی نفربَر کوچک
• ّ
•تجزیه و تحلیل مسائل تکنیکی زیردریایی نفربَر

دانشکدۀ عمران

•بررسی آییننامۀ زلزلۀ ایران
•بررسی اثر زلزله بر سازههای خیلی بزرگ
•بررسی فرسایش رسوب و حمل مواد در رودخانۀ جاجرود و سوتیان
تهیه و تغذیۀ مصنوعی برای تنظیم رودخانه
• ّ
طراحی و ساختار فریوسیم خودکار فتوگرافی
• ّ

دانشکدۀ برق
•الیاف چف

•جاذبهای الکترومغناطیس
•رادار رادیف
•رفالکتورهای دریایی
(دفتر امور پژوهشی)223 :1369 ،
مجموع طرحهای پژوهشی  1365ش 4 .طرح
مجموع طرحهای پژوهشی  1366ش 18 .طرح
مجموع طرحهای پژوهشی  1367ش 28 .طرح
الیتهای پژوهشی دانشگاه در این دورة زمانی ستودنی است.
روند رو به رشد ف ّع ّ
دانشــگاه ف ّنــی و مهندســی ،از نظــر شــمار پذیــرش دانشــجو در مقطــع کاردانــی  % 12کاهــش داشــته اســت در
حالــی کــه در مقطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد  %67افزایــش دانشــجو داشــته اســت .اعضــای هیــأت علمــی
ایــن دانشــگاه  66نفــر بودهانــد کــه بــا اســتفاده از طــرح تماموقتــی و طــرح اســتفاده از خدمــت ســربازی %12
افزایــش داشــته اســت .ایــن دانشــگاه در  1364ش 15 .جلــد کتــاب چــاپ و منتشــر کــرده اســت.
آموزش عالی)1365 ،
کل روابط عمومی وزارت فرهنگ و
(اداره ّ ِ
ِ

 .1.6.5نامگذاری دانشگاه

نامگــذاری دانشــگاهی بــا نــام «خواجــه ن َصیــر» در ایــران بــرای نخســتین بــار در خــرداد  1351ش .از ســوی وزارت
ـوزش عالــی در شــهر کــرج مطــرح شــده اســت و نویــد پایهگــذاری آن داده شــده اســت.
علــوم و آمـ ِ
(دفتر طرحها و بررسیها)153:1351 ،
ـوزش عالــی کشــور مج ـ ّو ِز ثبــت و نامگــذاری
ـوزش عالــی وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
در  1367ش .شــورای گســترش آمـ ِ
محمدتقــی بطحایــی
د
ســی
دکتــر
و
اســت
کــرده
صــادر
را
ـی»
طوسـ
ـن
یـ
«دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُر ّ
الد ِ
ّ
ّ
گلپایگانــی میگویــد کــه او ایــن نــام را برگزیــده اســت.
(مصاحبۀ شفاهی 16 ،تیر  1394ش).
طــی ســالهای  1368و 1369
آمــوزش عالــی در وزارت فرهنــگ و آمــوزش عالــی کشــور،
کتابهــای آمــار
ِ
ِّ
ش .چــاپ و منتشــر نشــده اســت .ایــن کتابهــا افــزون بــر آمــار توصیفــی و اســتنباطی آموزشــی عالــی کشــور،
رویدادهــای مهــم دانشــگاهی و آمــوزش عالــی را گــزارش میکنــد.
ـوزش
َصیر ّ
ـن طوســی ،بــرای نخســتین بــار در صفحــۀ ،4جلــد  2کتــاب «آمــار آمـ ِ
الدیـ ِ
نــام دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
عالــی ایــران» در آذر  1370ش .ثبــت و ارائــه شــده اســت.
آموزش عالی)4:1370 ،
(وزارت فرهنگ و
ِ

ین طوسی
صیر ّ
الد ِ
 .2.6.5بازشناخت شخص ّیت علمی و فرهنگی خواجه ن َ ُ
 .1.2.6.5زندگینامه

محمــد بــن َحســن طوســی ،در روز شــنبهَ 11جمــادی اال ّول  598ق .در طــوس زاده
َصیر ّ
محمــد بــن ّ
الدیــن ّ
خواجــه ن ُ
شــد ا ّمــا در نیشــابور درس خوانــد و بالنــده شــد .در آنجــا بــه عنــوان دانشــمند برجســته شــهرت یافــت .چنــدی
در ُقهســتان نــزد اســماعیلیان بــود و ســرانجام در قلعــة اَلَمــوت قزویــن زندانــی شــد؛ پــس از چنــدی هالکوخــان
مغــول ،خواجــه را بــه خدمــت گرفــت و بــه صدراعظمــی رســاند .جنــاب خواجــه بــه هالکوخــان مغــول پیوســت تــا
معجــزۀ ســدۀ هفتــم را بیــاورد کــه عبــارت بــود از انتشــار دادن دانشهــا در خاورزمیــن و پیافکنــدن و تأســیس
نخســتین پژوهشــگاه علمــی و ف ّنــی بــه معنــای جدیــد کــه واژۀ آکادمــی  Academyبــر آن داللــت دارد و برپاســازی
بزرگتریــن رصدخانــۀ شــناخته شــده در خاورزمیــن و پایهگــذاری نخســتین دانشــگاه حقیقــی از نــوع شــناخته
شــدۀ امروزیــن کــه بــدان  Universityمیگوییــم.
(فرحات)34 :1389 ،
ـوات اهلل َعلی ِهــم اَجمعیــن) بــود و احیاگــر علــوم اســامی و مذهــب شــیعه
(صلـ ُ
جنــاب خواجــه ،شــیعۀ دوازده امامــی َ
شــناخته میشــود .یکــی از نوشــتههای نامــدار جنــاب خواجــه «رســالۀ دوازده امــام» یــا «صلــوات خواجــه نصیــر»
اســت.
س رضوی )582 :1386 ،و (اشک شیرین و رحمانی)89 :1379 ،
(مدر ِ
ّ
لیه) در برگههای آغازین این دفتر از آن رساله برگرفته شده است.
صلوات ّ
خاصۀ مهدوی َ
(سال ُم اهلل ِ َع َ

دوران جمهــوری اســامی ( 1357تــا  1367ش).
نوشــتار پنجــم :
ِ

ین طوسی ( 1367ش).
 .6.5دانشگاه صنعتی خواجه نَصی ُر ّ
الد ِ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ینطوسی
جنابخواجه
نصیر ّ
الد ِ
ُ

جنــاب خواجــه ،رصدخانــۀ بــزرگ مراغــه را بــا  400هــزار جلــد کتــاب بنیــاد گذاشــت و دانشــمندان زیــادی را از جاهای
گوناگــون جهــان اســام در آنجــا ِگــرد آورد .وی پــس از ابــن ســینا ،بزرگتریــن حکیــم مســلمان شــناخته شــده اســت.
بخــش زیــادی از  150رســاله و نامههــای جنــاب خواجــه نصیــر کــه بــه زبــان علمــی روزگار خــود ،عربــی ،نوشــته
شــدهاند بــه گســتردگی دانــش ،ژرفایــی بینــش و نفــوذ او بــا ابــن ســینا قابــل قیــاس اســت ،جــز آنکــه ابــن ســینا
پزشــک بهتــری بــود و ایشــان ریاضیــدان برتــری.
از لقبهــای او میتــوان بــه «اســتاد بشــر»« ،عقــل حــادی َعشَ ــر» و «خواجــه» اشــاره کــرد .از پنــج کتابــی
ریاضیــات و نجــوم
ـاس االِقتِبــاس» از همــه مهمتــر اســت .در
کــه ایشــان در موضــوع منطــق نوشــته اســت« ،اَسـ ُ
ّ
تحریرهایــی بــر آثــار اقلیــدس ،بطلمیــوس و  ...نیــز نگاشــته اســت.
ِ
َّخــت
ِــع الحســاب بالت
در
ریاضیــات و ُدر رشــتههای حســاب ،هندســه و مثلثــات بــه ترتیــب کتابهــای َ
«جوام ُ
ّ
ّ
ݑ
ݑ
«رســاله الشــافیه»َ « ،کشــف القِنــاع َعــن اَســرا ِر شَ ـ ُ
ـکل ال َق ّطــاع» را پدیــد آورده اســت .وی نخســتین کســی
وال ُّتــرابِ »ِ ،
قضیــۀ منالئــوس یــا نجــوم توســعه بخشــید و نیــز هــم او بــود کــه بــرای
بــود کــه مثلثــات را بــدون ّ
توســل بــه ّ
ریاضیــات اســت ،بــه روشــنی بیــان
قضیــۀ ُج ُیــوب (ســینوسها) را کــه رویــداد برجســتهای در تاریــخ
ّ
نخســتین بــار ّ

َّ
«التذ ِکـ َـر ݑه فــی ِعلـ ِـم الهیئـ ݑـه» وی شــاید کاملتریــن نقــد بــر نجــوم بَطلَمیوســی در ســدههای میانــه و
در نجــوم کتــاب
ـیارات باشــد کــه بــه مکتــب جفــت کــروی طوســی در نجــوم دورۀ
ُمع ـ ّ ِرف تنهــا الگــوی ریاضــی جدیــد حرکــت سـ ّ
اســامی مشــهور اســت.
(شفیعیها)560:1374 ،

ُ
«ا ُ
ُ
َنســوق
وصــاف االَشــراف»« ،ســی فصــل در تقویــم»« ،بیســت بــاب در َمعرفـ ݑـه اسـ ُـطرالب»،
ِ
«زیــج ایلخانــی»« ،ت ُ
نامــه» (کانیشناســی) نیــز برخــی دیگــر از آثــار او هســتند.
(حسینی)331 :1393 ،
او را مظهــر نخســتین مرحلــۀ ترکیــب تدریجــی مکتبهــای مشّ ــایی و اشــراقی میداننــد« .اخــاق ناصــری»
جنــاب خواجــه ،قرنهــا رایجتریــن کتــاب اخالقــی بیــن مســلمانان ایــران و هنــد بــوده اســت .ایشــان ،یکــی از
سرشــناسترین و بانفوذتریــن چهرههــای تاریــخ اندیشــه و دانــش اســامی اســت.

 .2.2.6.5بازشناسی واژۀ خواجه
واژۀ خواجه در انگلیسی  Chief Ministerیا  Lordمعنا شده است.
(اکبری)223:1390 ،
ـن طوســی از دیــد پایــگاه سیاســی در معنــای  Chief Ministerیــا صد ِراَعظــم و
َصیر ّ
الدیـ ِ
کاربــرد آن بــرای جنــاب ن ُ
از دی ـ ِد جایــگاه علمــی و فرهنگــی  Lordتعریــف میشــود.
در بازگویی محتوای واژه و وصف کاربری آن آمده است:
در زبــان فارســی از القــاب بــزرگان در دورۀ اســامی اســت و بیشــترین کاربــرد ایــن لَقــب در متــون منظــوم و
منثــوری اســت کــه در منطقــۀ خراســان پدیــد آمــده اســت .اســتفاده از لقــب «خواجــه» در ایــران دســت کــم از
زمــان ســامانیان و ســپس بــه ویــژه در دورههــای غزنویــان و ســلجوقیان در دســتگاههای دولتــی معمــول بــوده اســت.
کاربردهای عمدۀ این لقب در زبان فارسی چنین است:
•اعیــان درگاه شــاهان ،ســاطین و رؤســای دیوانهــا و صاحبــان مناصــب بــزرگ ماننــد وزیــران ،دســتوران و ...
خواجــه ن ِظــا ُم الملــک
•خداوندان و سروران بندگان و موالی
•لقــب پیشــوایان دینــی ،علمــاُ ،فقهــا و قاضیــان از جملــه بــرای پیامبــر اکــرم (ص) بــه صــورت مطلــق خواجــه ،یــا
بــه صــورت خواجــۀ عالــم ،خواجــۀ جهــان ،خواجــۀ هــر دو ســرا ،خواجــۀ رســل و ...
ین طوسی
َصیر ّ
الد ِ
•لقب ُحکماء و فالسفه :خواجه ن ُ
•لقب شاعران و ادیبان :خواجه حافظ شیرازی
(سلیمان ّتپه سری )243 :1390 ،و (دهخدا)10009 :1377 ،

دوران جمهــوری اســامی ( 1357تــا  1367ش).
نوشــتار پنجــم :
ِ

کــرد.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

دینطوسی
َصیرال ّ ِ
دستنوشتۀ خواجه ن ُ

ـخصی ِ
ت
لقـ ِ
َصیر ّ
الدیـ ِ
ـن طوســی در زمــان حیاتــش ،نشــاندهندۀ شـ ّ
ـب خواجــه ( ُم َح ّقــق و اســتا ِد ُممتــاز) بــرای جنــاب ن ُ
مشــهور اوست.
(رجب ،برگردان امینی :1394 ،شانزده)

 .3.2.6.5بازگویی ویژگی مکتب تحریر در نوشتارهای علمی خواجه
ـب تحریــر» ،عنوانــی بــرای متــن بازنویســی شــدۀ دســتهای از کتابهــای ریاضــی و نجومــی اســت .اضافــه
«مکتـ ِ
شــدن واژۀ تحریــر بــه اســم کتــاب یــا رســاله ،بــه ایــن معنــی اســت کــه آن کتــاب یــا رســاله بازنویســی شــده
اســت .یکــی از معانــی واژگانــی تحریــر نیــز اصــاح و بازنویســی اســت .اگرچــه بــه درســتی معلــوم نیســت کــه
نخســتین بــار چــه کســی عنــوان تحریــر را بــه کار بــرده اســت ا ّمــا بیگمــان مشــهورترین تحریرهــا از آن خواجــه
بقیــۀ تحریرهــای
َصیر ّ
الدیـ ِ
ـن طوســی اســت .بــه جــز تحریــر اصــول اقلیدســی و تحریــری مجســطی بطلمیــوسّ ،
ن ُ
« ُم َت ّ ِ
وســطات» خوانــده میشــوند ،از آن جهــت کــه در ترتیــب آموزشــی ،بیــن دو کتــاب یــاد شــده قــرار داشــتند.
« ُم َت ّ ِ
وســطات» و تحریــر اصــول و تحریــر مجســطی ،مجموع ـهای تشــکیل شــده از هجــده رســالهاند کــه خواجــه
آنهــا را از ســال  644تــا  663ق .نوشــته اســت.
تحریرهــای طوســی ،بــه جــز چاپهــای تحریــر اصــول ،نخســتین بــار در  1264ش .بــه کتابــت عبدالکریــم شــریف
شــیرازی و بــا حاشــیههایی بــه خـ ّ ِ
ـط میرزاطاهــر تنکابنــی در تهــران چــاپ ســنگی شــده اســت.
(قاسملو)619:1380 ،

دوران جمهــوری اســامی ( 1357تــا  1367ش).
نوشــتار پنجــم :
ِ

َصیرالدیّنِطوسی در کاظمین  -عراق
آرامگاه خواجه ن ُ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ِ
درگذشت خواجه
.4.2.6.5
ـن هفتــاد و پنــج ســالگی روی
َصیر ّ
الح َّج ـ ُه الحــرام  672ق .در سـ ّ
الدیــن در شــهر بغــداد و در هجدهــم ذی َ
درگذشــت ن ُ
س حضــرت امــام
داد و پیکــرش در میــان انبوهــی از
ـتان ُمقـ َّ
ـد ِ
جمعیــت بــا ارجمنــدی و احتــرام تشــییع گردیــد و در آسـ ِ
ّ
ِ
(ســا ُم اهلل َعلی ِهمــا) در
حمدبــن علــی َ
الجــواد َ
ُموســی ابــن َجعفــر َ
(ســا ُم اهلل ِ َعلَی ِهمــا) و در مجــاورت حضــرت ا ِمــام ُم ّ
ســرداب ُکهــن سـ ِ
قدس
در
وی
ـگاه
ـ
آرام
ـون
ـ
اکن
ـد.
ـ
ش
ـپرده
ـ
س
ـاک
ـ
خ
ـه
ـ
ب
ای
ه
ـد
ـ
مان
ـی
ـ
ته
ـاخت
رواق َســمت غربــی آســتانۀ ُم َّ
ِ
ِمیــه در مقبــرهای مخصــوص بــه خــود قــرار دارد کــه بــر روی آن ضریحــی موجــود اســت.
کاظ ّ

 .5.2.6.5شخص ّی ِ
ین طوسی از نگاه دیگر دانشوران
ت خواجه نَصی ُر ّ
الد ِ
شــخصیت احترامانگیــز سیاســی ،فرهنگــی ،دینــی و علمــی او بســیار خواندنــی و
آراء پژوهنــدگان دربــارۀ
ّ
شــنیدنی اســت .کتابشــناس نامــدار همــروزگار مــا ،دانشــمند بســیاردان شــیخ آغــا بــزرگ طهرانــی او را
«ســلطان پژوهشــگران و اســتاد حکیمــان و ُمتکلّمــان» خوانــده اســت.
جــورج ســارتون ،تاریخنــگار علــم او را «از بزرگتریــن دانشــمندان جهــان اســام و برجســتهترین ریاضیدانــان
ابن ُم َط ّ ِهــر حِ لّــی نیــز او را «ســلطان دانشــوران و نابغــة روزگاران و فاضلتریــن
ایشــان» بــر میشــماردِ .
ــرد
حکیمــان و متکلّمــان ،ســتودۀ بــزرگ در هــر کــران و کانــون ،گرامیتریــن منشهــا و اســتاد بشــر و خِ َ
یازدهــم» میدانــد.
یــن ُعرضــی نیــز دربــارهاش چنیــن نظــر داده اســت« :بزرگتریــن پیشــوا و دانشــمند بــا فضیلــت و
ُمؤیّ ِ ّ
دالد ِ
پژوهشــگر صاحــب کمــال و الگــوی دانشــمندان و ســرور فرزانــگان اســت .او بهتریــن دانشــوران اســامی بلکــه
دانشــمندان کهــن نیــز میباشــد ».آرنولــد تومــاس نیــز مــی گویــد« :او دانشــوری شــکوهمند ،خردمنــدی
ابداعگــر و بســیار پرعظمــت بــود».
( َفرحات ،برگردان جمشــید نژاد ا ّول)56:1389 ،

 .6.2.6.5روز مهندس
بــر پایــۀ تصویــب شــورای فرهنــگ عمومــی کشــور در تقویــم رســمی مــا ایرانیــان ،روز پنجــم اســفند مــاه
یــن طوســی و روز مهنــدس نامگــذاری شــده اســت .از ایــن روی
َصیر ّ
الد ِ
هــر ســال ،روز بزرگداشــت خواجــه ن ُ
دانشــگاههای صنعتــی ،ســازمانهای مهندســی و مراکــز ف ّنــاوری در گرایشهــای آمــوزش ،پژوهــش ،تولیــد و
توســعه و  ...آن را ارج مینهنــد و از خدمــات مهندســان قدردانــی میکننــد.

ـوزش عالــی ایــران .ج  .2تهــران :وزارت
• .------آمــار آمـ ِ
ـوزش عالــی ،آذر 1370 ،ش.
فرهنــگ و آمـ ِ
• .------خالصــه ّ
اطالعــات مربــوط بــه دانشــگاهها و
ـوزش عالــی در ســال  1362ش .تهــران :مرکــز
مؤسســات آمـ ِ
ِّ

ـوزش عالــی1362 ،
برنامهریــزی آموزشــی ،وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
ش.

• .------رشــتههای تحصیلــی موجــود در دانشــگاهها
آمــوزش عالــی .تهــران :دفتــر طرحهــا و
مؤسســات
ِ
و ِّ

آمــوزش عالــی ،خــرداد  1351ش.
بررســیها ،وزارت علــوم و
ِ

• .------شــناخت مراکــز آموزشــی فنّــی و حرفــهای
موجــود کشــور .تهــران :دبیرخانــۀ شــورای عالــی هماهنگــی،

ـوزش عالــی ،اســفند  1360ش .نشــریّۀ ش
وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
.3

آمــوزش
• .------کارنامــۀ پژوهشــی وزارت فرهنــگ و
ِ
عالــی در ســال  1366ش .تهــران :دفتــر امــور پژوهشــی ،خرداد

 1367ش.

آمــوزش
• .------کارنامــۀ پژوهشــی وزارت فرهنــگ و
ِ
عالــی کشــور در ســال  1368ش .تهــران :دفتــر امور پژوهشــی،

معاونــت پژوهشــی ،مهــر  1369ش.

• .------گــزارش خالصــهای از ف ّعال ّیتهــای دانشــگاهها و
ـوزش عالــی کشــور .تهــران :اداره ّ
کل روابــط عمومی
مراکــز آمـ ِ

ـوزش عالــی 1365 ،ش.
وزارت فرهنــگ و آمـ ِ

• .------گــزارش طرحهــای تحقیقاتــی دانشــگاهها و

ـوزش
مراکــز تحقیقاتــی وابســته بــه وزارت فرهنــگ و آمـ
ِ
عالــی در ســال هــای 1365و  1366ش .تهــران :دفتــر امــور

پژوهشــی ،معاونــت پژوهشــی ،خــرداد  1367ش.

ســید ابراهیــم و رحمانــی ،حســن .مقالــۀ
•اشــک شــیرین،
ّ
یــن طوســی» در کتــاب
الد
َصیر
ن
خواجــه
«کتابشناســی
ُ ّ
ِ
«دانشــمند طــوس :مجموعــه مقــاالت گردهمایی علم و فلســفه
ـن طوســی» .به کوشــش پورجــوادی و
َصیر ّ
الدیـ ِ
در آثــار خواجــه ن ُ
ِوسِ ــل .چ  .1تهران :مرکز نشــر دانشــگاهی و انجمن ایرانشناســی
فرانســه در ایــران 1379 ،ش.
محمدتقــی .فرهنــگ اصطالحـ ِ
ـدن
ـات علــوم و تمـ ُّ
•اکبــریّ ،
اســامی .چ  .3مشــهد :بنیــاد پژوهــش هــای اســامی
آســتان قــدس رضــوی (ع) 1390 ،ش.
ݑ
ـوزش عالــی.
•آراســته ،حمیدرضــا و دیگــران .دایرهالمعــارف آمـ ِ

تهــران :بنیاد دانشــنامۀ بــزرگ فارســی 1383 ،ش.

«دانشــوران مانــدگار جهــان
در جهــان ،بخــش تالیفــی
ِ
اســام» .ویرایــش د ّوم ،تهــران :نشــر طالیــی 1393 ،ش.

•دهخــدا ،علــی اکبــر .لغتنامــۀ دهخــدا .چ  ،2ج  .7تهــران:
ِّ
مؤسســۀ انتشــارات چــاپ دانشــگاه تهــران 1377 ،ش.
الهیئَــه.
قدمــه التَّذکِــ َره فــی ع
ِلــم ِ
•رجــب ،جمیــلُ .م َّ
ِ
برگــردان حســن امینــی .چ  .1تهــران :مرکــز پژوهشــی
ِ
میــراث مکتــوب 1394 ،ش.
تپهســری ،ابوالحســن .مقالــۀ «خواجــه» در
•ســلیمان ّ

دانشــنامۀ جهــان اســام .چ  .1ج  .16تهــران :بنیــاد
ݑ
دایرهالمعــارف اســامی 1390 ،ش.

محمدهــادی .خالصــۀ زندگینامــۀ علمــی
•شــفیعیهاّ ،
دانشــمندان .زیــر نظــر فریبــرز مجیــدی .چ  .1تهــران:

بنیــاد دانشــنامة بزرگ فارســی و شــرکت انتشــارات علمی
و فرهنگــی 1374 ،ش.

• فرحــات ،هانــی نعمــان .اندیشــههای فلســفی و کالمــی
ـن طوســی .برگــردان غالمرضــا جمشــید
َصیر ّ
الدیـ ِ
خواجــه ن ُ

نــژاد ا ّول .چ  .1تهــران :مرکــز پژوهشــی میــراث مکتــوب،
 1389ش.

• قاســملو ،فریــد .مقالــۀ «تحریــر  »3در دانشــنامۀ جهــان
اســام .چ  .1ج  .6تهــران :بنیــاد ݑ
دایرهالمعــارف اســامی،

 1380ش.

محمــد تقــی .احــوال و آثــار خواجــه
•
مــدرس رضــویّ ،
ّ
یــن طوســی .چ  .3تهــران :اســاطیر 1386 ،ش.
الد
ن َصی ُر ّ
ِ
•مصاحبــۀ شــفاهی اکتشــافی بــا دکتــر س ـ ّید مح ّمــد تقــی
بطحایــی گلپایگانــی 16 ،تیــر  1394ش.

•وبــگاه دانشــکدۀ مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی خواجــه
ـن طوســی
َصیر ّ
الدیـ ِ
ن ُ

Ece.Kntu.ac.ir
•وبــگاه دانشــکدۀ مهندســی عمــران دانشــگاه صنعتــی
امیرکبیــر

Civil.aut.ac.ir
•وبــگاه دانشــکدۀ مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی
یــن طوســی
َصیر ّ
الد ِ
خواجــه ن ُ

Mechanical.Kntu.ac.ir

دوران جمهــوری اســامی ( 1357تــا  1367ش).
نوشــتار پنجــم :
ِ

.7.5کتابنامه

الحق 1001 .اختــراع میراث مســلمانان
دح ّجت ّ
ـی ُ
• ُحســینی ،سـ ّ

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

پیوست
آموزش عالی ایران ،دورۀ قاجاری
 )1گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ فنّی و مهندسی
ِ
رویداد

روشنگری

ردیف

سال

1

 1230ش.

ُ
گشایش مدرسۀ دارالف ُنون

2

 1279ش.

ِ
فالحت
پایهگذاری مدرسۀ مهندسی
مظ ّفری

3

 1285ش.

بنیادگذاری وزارت پُست و تلگراف

* 1312ش .تغییر نام به« :وزارت پُست و تلگراف و تلفن»

4

 1286ش.

بنیانگذاری مدرسۀ صنعتی ایران و
آلمان

* 1291ش .تغییر نا ِم مدرسه به «دویتش رآل شول»

5

 1295ش.

بنیادگذاری مدرسۀ مهندسی فالحت
در رشت

6

 1301ش.

بنیانگذاری مدرسۀ عالی فالحت و
صنایع روستایی در تهران
ِ

7

 1302ش.

پایهگذاری مدرسۀ صنعتی فارس

8

 1303ش.

هنرستان صنعتی تهران

انحالل مدرسه
* 1291ش.
ِ
* 1296ش .بازگشایی دوبارۀ مدرسه

* 1292ش .تغییر نا ِم مدرسۀ ایران و آلمان به «دویتش پرزیش
هوخر تهران اشتات» یا مدرسۀ عالی صنعتی ایران و آلمان
* 1295ش .تعطیلی مدرسه
* 1300ش .آغاز گفتگوهای ایران و آلمان برای بازگشایی دوبارۀ
مدرسۀ عالی صنعتی ایران و آلمان

* 1324ش .واگذاری به دانشکدۀ مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران
سید ابراهیم ضیا ُءالواعظین در شیراز
*به کوشایی ّ
* 1320ش .آغاز کا ِر ساختمان تازۀ هنرستان
محل پیشین مدرسۀ عالی ایران و آلمان
* 1303ش .پایهگذاری در ّ ِ

آموزش عالی ایران ،دورۀ پهلوی ا ّول
)2گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ فنّی و مهندسی
ِ
1

 1305ش.

آموزشگاه مرکز تلگراف بیسیم ایران

2

 1306ش.

مدرسۀ مهندسی

3

 1307ش.

مدرسۀ عالی مخابرات

4

 1308ش.

هنرسرای عالی

5

 1309ش.

6

 1309ش.

هنرستان صنعتی تبریز

7

 1313ش.

گشایش دانشکدۀ ف ّنی دانشگاه تهران

8

 1315ش.

هنرستان صنعتی اصفهان

9

 1318ش.

دانشکدۀ نفت آبادان

10

 1319ش.

هنرستان ف ّنی راه آهن

*در آغاز وابسته به وزارت جنگ
* 1306ش .وابسته به وزارت پُست و تلگراف
*وابسته به وزارت ُط ُرق و شَ وارع
* 1318ش .تغییر نام به« :آموزشگاه اختصاصی وزارت پُست و
تلگراف و تلفن»
ِّ
«مؤسسۀ عالی آموزش ارتباطات»
* 1349ش .تغییر نام به:
* 1357ش .تغییر نام به« :دانشکدۀ مهندسی مخابرات»
* 1320ش .تغییر نام به« :انستیتو تکنولوژی تهران»
* 1336ش .تغییر نا ِم دوباره به« :هنرسرای عالی»
* 1341ش .تغییر نام به« :سازمان نمونۀ تعلیم و تربیت
حرفهای کشور»
عنوان سازمان
* 1344ش .بازنگری و تغییر در اساسنامه و
ِ
نمونۀ تعلیم و تربیت حرفه ای کشور به« :هنرسرای عالی
نارمک»
* 1351ش .تغییر نام به« :دانشکدۀ علم و صنعت و هنرستان
صنعتی نمونه»
* 1357ش .تغییر نام به« :دانشگاه علم و صنعت»

نساجی و رنگرزی تهران * 1311ش .اساسنامه و برنامۀ هنرستان به تصویب شورای
هنرستان صنعتی ّ
عالی معارف میرسد.
* 1311ش .افزودن رشتۀ نقاشی به هنرستان
* 1315ش .مهندس کرومر آلمانی مدیریّت هنرستان را به
عهده میگیرد.

*وابسته به وزارت نفت
* 1339ش .تغییــر ِنــام بــه« :آموزشــگاه عالــی اختصاصــی
راهآهــن»
ـع آموزشــی وزارت راه و
* 1353ش .تغییــر نــام بــه« :مجتمـ ِ
ترابــری»

پـــــیـــــوســــــــــت

ردیف

سال

رویداد

روشنگری

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

آموزش عالی ایران ،دورۀ پهلوی د ّوم
 )3گاهنامۀ رویدادهای کلیدی تاریخ فنّی و مهندسی
ِ
ردیف

سال

رویداد

روشنگری

1

 1326ش.

ِّ
مؤسسۀ هواشناسی و علوم َج ّو

* 1354ش .تغییر نام به« :آموزشگاه عالی هواشناسی و علوم َج ّو»

2

 1328ش.

جداشدن هنرستانهای صنعتی از وزارت
«پیشه و هنر» و پیوستن به وزارت
فرهنگ

3

 1329ش.

آموزشگاه عالی اختصاصی هواپیمایی کشور وابسته به وزارت راه و ترابری

4

 1329ش.

پایهگذاری هنرستان صنعتی اُرت تهران

5

 1330ش.

بنیانگذاری هنرستان صنعتیاُرت شیراز

6

 1333ش.

مدرسۀ عالی نقشهبرداری

7

 1334ش.

پایهگذاری هنرستانهای صنعتی
شهرهای اهواز و رشت

8

 1335ش.

بنیادگذاری هنرستانهای صنعتی
شهرهای قزوین و زاهدان

9

 1336ش.

گشایش هنرستان حرفهای نمازی شیراز

10

 1337ش.

پایهگذاری دانشکدۀ پلیتکنیک تهران

11

 1339ش.

بنیانگذاری نخستین مرکز تربیت مع ّل ِم * 1344ش .تغییر نام به« :هنرسرای بهبهانی»
ف ّنی و حرفهای پسران
* 1354ش .پایهگذاری دورۀ تربیت دبیر ف ّنی

12

 1340ش.

بنیادگذاری نخستین مرکز تربیت مع ّل ِم
ف ّنی و حرفهای دختران

13

 1342ش.

آموزشگاه  /مدرسۀ عالی ف ّنی راه

14

 1345ش.

دانشگاه صنعتی آریا مهر (شریف)

15

 1345ش.

ِّ
مؤسسۀ آبشناسی تهران

* 1359ش .ادغام در ّ ِ
مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران

* 1344ش .بازنگری اساسنامه و وابسته به وزارت جنگ
* 1355ش .تغییر نام به « :دانشکدۀ نقشهبرداری» وابسته به
سازمان برنامه
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی
* 1359ش .ادغام در در
ِ
* 1362ش .پذیرش در دانشگاه ف ّنی و مهندسی
ین طوسی
َصیر ّ
الد ِ
* 1367ش .پذیرش در دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ

الیت تربیت دبیر ف ّنی و پایهگذاری دانشکدۀ
* 1355ش .آغاز ف ّع ّ
تربیت دبیر ف ّنی و علوم
* 1358ش .تغییر نام به« :دانشگاه صنعتی امیرکبیر»

وابسته به وزارت راه و ترابری

وابسته به وزارت آب و برق

وابسته به سازمان تلویزیون ملّی ایران

17

 1348ش.

انستیتوهای تکنولوژی کشور

وابسته به وزارت آموزش و پرورش

18

 1349ش.

ِّ
مؤسسۀ عالی تکنیکو ِم نفیسی

* 1349ش .در آغاز با نا ِم« :آموزشگاه حرفهای نفیسی» و وابسته به
مجتمع آموزشی وزارت راه و ترابری
ِ

19

 1350ش.

ِّ
مؤسسۀ عالی ساختمان

20

 1351ش.

بنیادگذاری مدرسۀ عالی برنامهریزی و
کاربرد کامپیوتر

21

 1352ش.

پایهگذاری واحد اصفهان وابسته به
آموزش صنعتی کشور
مجتمع
ِ
ِ

22

 1352ش.

23

 1352ش.

مدرسۀ عالی تکنولوژی سمنان

24

 1352ش.

مدرسۀ عالی ف ّنی تهران

25

 1352ش.

پایهگذاری دانشسرای عالی بابُل

26

 1352ش.

27

 1353ش.

ِّ
«مؤسسۀ عالی تکنیکوم نفیسی» و غیردولتی
* 1350ش .تغییر نام به:

* 1352ش .پایهگذاری
* 1358ش .ادغام و پایهگذاری دانشگاه کار و پیشه
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی
* 1359ش .ادغام در
ِ
* 1362ش .پذیرش در دانشگاه ف ّنی و مهندسی
ین طوسی
َصیر ّ
الد ِ
* 1367ش .پذیرش در دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ

مجتمع * 1352ش .پایهگذاری
پایهگذاری واحد مشهد وابسته به
ِ
آموزش صنعتی کشور
ِ
* 1358ش .ادغام و پایهگذاری دانشگاه کار و پیشه
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی
* 1359ش .ادغام در
ِ
* 1362ش .پذیرش در دانشگاه ف ّنی و مهندسی
ین طوسی
َصیر ّ
الد ِ
* 1367ش .پذیرش در دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ

* 1354ش .واگذاری ادارۀ امور مدرسۀ عالی ف ّنی تهران به وزارت
آموزش و پرورش
* 1355ش .تبدیل دورۀ آموزشی مدرسۀ عالی ف ّنی به کارشناسی

مجتمع * 1355ش .پایهگذاری
پایهگذاری واحد تهران وابسته به
ِ
آموزش صنعتی کشور
ِ
* 1358ش .ادغام و پایهگذاری دانشگاه کار و پیشه
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی
* 1359ش .ادغام در
ِ
* 1362ش .پذیرش در دانشگاه ف ّنی و مهندسی
ین طوسی
َصیر ّ
الد ِ
* 1367ش .پذیرش در دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ
بنیانگذاری مدرسۀ عالی معدن شاهرود

پـــــیـــــوســــــــــت

16

 1347ش.

مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

28

 1353ش.

پایهگذاری واحد کاشان وابسته به
آموزش صنعتی کشور
مجتمع
ِ
ِ

29

 1354ش.

پایهگذاری دانشسرای عالی ف ّنی آرشام کرمان

30

 1354ش.

پایهگذاری واحد سبزوار وابسته به
آموزش صنعتی کشور
مجتمع
ِ
ِ

31

 1356ش.

پایهگذاری دانشگاه صنعتی اصفهان

32

 1357ش.

دانشگاه علوم و فنون

* 1353ش .پایهگذاری
* 1358ش .ادغام و پایهگذاری دانشگاه کار و پیشه
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی
* 1359ش .ادغام در
ِ
* 1362ش .پذیرش در دانشگاه ف ّنی و مهندسی
ین طوسی
َصیر ّ
الد ِ
* 1367ش .پذیرش در دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ

* 1354ش .پایهگذاری
* 1358ش .ادغام و پایهگذاری دانشگاه کار و پیشه
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی
* 1359ش .ادغام در
ِ
* 1362ش .پذیرش در دانشگاه ف ّنی و مهندسی
ین طوسی
َصیر ّ
الد ِ
* 1367ش .پذیرش در دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ

* 1357ش .پایهگذاری
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی و
* 1359ش .ادغام بخشی در
ِ
مجتمع دانشگاهی علوم اداری و بازرگانی
بخشی دیگر در
ِ
* 1362ش .پذیرش در دانشگاه ف ّنی ومهندسی
ین طوسی
َصیر ّ
الد ِ
* 1367ش .پذیرش در دانشگاه صنعتی خواجه ن ُ

ین طوسی  1367ش.
)4گاهنامۀ رویدادهای کلیدی در پایهگذاری دانشگاه صنعتی خواجه نَصی ُر ّ
الد ِ
1

 1307ش.

مدرسۀ عالی پُست و تلگراف

2

 1326ش.

ِّ
مؤسسۀ هواشناسی و علوم َج ّو

3

 1333ش.

مدرسۀ عالی نقشهبرداری

4

 1339ش.

آموزشگاه عالی اختصاصی راهآهن

5

 1342ش.

آموزشگاه عالی ف ّنی راه

6

 1345ش.

ِّ
مؤسسۀ آبشناسی ایران

7

 1348ش.

مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما

* 1318ش .آموزشگاه اختصاصی وزارت پُست و تلگراف و تلفن
* 1349شِ ّ .
آموزش عالی ارتباطات
مؤسسۀ
ِ
* 1357ش .دانشکدۀ مهندسی مخابرات
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی
* 1359ش .ادغام در
ِ
* 1363ش .دانشکدۀ بنیادین در پایهگذاری دانشگاه ف ّنی و مهندسی
* 1367ش .دانشکدۀ بنیادین در پایهگذاری دانشگاه صنعتی خواجه
ین طوسی
َصیر ّ
الد ِ
ن ُ
* 1354ش .آموزشگاه عالی هواشناسی و علوم َج ّو
* 1359ش .انتقال و ادغام در ّ ِ
مؤسسۀ ژئوفیزیک دانشگاه تهران
* 1333ش .مدرسۀ عالی نقشه برداری
ِّ
«مؤسسۀ عالی
* 1344ش .بازنگری در اساسنامه و عنوان تازه:
نقشهبرداری»
* 1355ش .عنوان تازه« :دانشکدۀ نقشهبرداری»
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی
* 1359ش .ادغام در
ِ
* 1363ش .دانشکدۀ بنیادین در پایهگذاری دانشگاه ف ّنی و مهندسی
* 1367ش .دانشکدۀ بنیادین در پایهگذاری دانشگاه صنعتی خواجه
ین طوسی
َصیر ّ
الد ِ
ن ُ
* 1319ش .پایهگذاری هنرستان ف ّنی راه آهن
* 1339ش .عنوان تازه« :آموزشگاه اختصاصی راهآهن»
* 1359ش .به دلیل نداشتن دانشجو در ادغام دانشگاهها و
آموزشگاههای عالی وارد نشد.
* 1342ش .پایهگذاری و وابستگی به وزارت راه و ترابری
* 1359ش .به دلیل نداشتن دانشجو در الیحۀ قانونی ادغام دانشگاهها و
ِّ
آموزش عالی وارد نشد.
مؤسسات
ِ
* 1345ش .پایهگذاری و وابستگی به وزارت آب و برق
* 1348ش .پایهگذاری و وابستگی به سازمان تلویزیون ملّی ایران
* 1358ش .مرکز آموزش ف ّنی صدا و سیما
* 1361ش .دانشکدۀ صدا و سیما
* 1391ش .دانشگاه صدا و سیما
تخصصی صدا و سیما ،الیحۀ قانونی ادغام
* به دلیل نیاز سازمانی و ّ
دانشگاهها و ّ ِ
مؤسسات آموزش عالی را نپذیرفتند.

پـــــیـــــوســــــــــت

ردیف

سال

رویداد

روشنگری

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

8

 1348ش.

انستیتوی تکنولوژی کشور

9

 1350ش.

ِّ
مؤسسۀ عالی تکنیکوم نفیسی

10

 1350ش.

مدرسۀ عالی ساختمان

11

 1352ش.

مدرسۀ عالی ف ّنی

12

 1355ش.

دانشکدۀ تربیت دبیر ف ّنی و علوم
وابسته به دانشکدۀ پلیتکنیک
تهران

13

 1357ش.

دانشگاه علوم و فنون

* 1348ش .پایهگذاری و وابسته به وزارت آموزش و پرورش
* بــه دلیــل مخالفــت وزارت آمــوزش و پــرورش ،الیحــۀ قانونــی ادغــام
دانشــگاهها و ّ ِ
ـوزش عالــی را نپذیرفتنــد.
مؤسســات آمـ ِ
* 1349شِ ّ .
مؤسسۀ آموزش ف ّنی نفیسی
* 1350ش .آموزشگاه حرفهای نفیسی
* 1351شِ ّ .
مؤسسۀ عالی تکنیکوم نفیسی
مجتمع دانشگاهی ف ّنی و مهندسی
* 1359ش .ادغام در
ِ
* 1363ش .پذیرش در دانشگاه ف ّنی و مهندسی
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ه) شــهید گرانپایۀ دانشمند دکتر محمود قندی
نخســتین رئیــس دانشــکدۀ مهندســی مخابــرات پــس از انقــاب  1357ش .و نیــز د ّومیــن وزیــر پُســت و تلگــراف
و تلفــن

محمــدی و َعلَــوی بــه
متوســطه را در همیــن شــهر در مــدارس
او در تهــران زاده شــد و تحصیــات ابتدایــی و
ّ
ّ
پایــان رســاند ودورۀ مهندســی مکانیــک را در دانشــکدۀ ف ّنــی دانشــگاه تهــران ،در  1345ش .گذرانــد؛ ســپس
بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه آمریــکا رفــت و در  1350ش .دانشــنامۀ دکتــرای مهندســی خــود را از دانشــگاه
کالیفرنیــا در رشــتۀ بــرق و الکترونیــک دریافــت نمــود .درآنجــا و بــا همراهــی دوســت و همــرزم دیرینــش
شــهید دکتــر مصطفــی چمران«انجمــن اســامی دانشــجویان آمریــکا و کانــادا» را پایهگــذاری کــرد.
پــس از بازگشــت بــه ایــران بــه آمــوزش و پژوهــش در دانشــکدۀ ف ّنــی دانشــگاه تهــران و دانشــکدۀ مخابــرات
ـن طوســی) پرداخــت.
َصیر ّ
الدیـ ِ
(دانشــکدۀ بــرق دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
الیتهــای سیاســی بــه زنــدان
در زمــان اوجگیــری مبــارزات انقالبــی مــردم کشــور ،در  1357ش .بــه دلیــل ف ّع ّ
افتــاد و ســرانجام بــر اثــر پیــروزی انقــاب آزاد شــد .پــس از آزادی بــه ریاســت دانشــکدۀ مهندســی بــرق و
یــن طوســی رســید .از طــرف شــورای انقــاب نیــز بــه عنــوان
َصیر ّ
الد ِ
کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن ُ
د ّومیــن وزیــر پُســت و تلگــراف و تلفــن
ـدت
پــس از انقــاب برگزیــده شــد و مـ ّ
دو ســال وزارت کــرد.
دکتــر قنــدی مطالعــات اســام پژوهــی
(فلســفه و عرفــان) خــود را نــزد
بزرگانــی چــون حضــرت ّ
ســید
علمــه
ّ
حمدحســین طباطبایــی و اســتاد
ُم ّ
مرتضــی ُمط ّهــری دنبــال میکــرد.
ســرانجام ایشــان در روز یکشــنبه
 7تیــر  1360ش .در انفجــار دفتــر
حــزب جمهــوری اســامی در محلّــۀ
سرچشــمۀ تهــران بــه شــهادت رســید.

شهید دکتر محمود قندی

پـــــیـــــوســــــــــت

محمود قندی (زاده  1323ش .و شــهادت  1360ش).

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

کتابنامۀ مرجع

فهرس ـتنگاریِ کتابنامــۀ مرجــع ،بــر پایــۀ ّ
ـناختی کتابنامــۀ هــر یــک از نوشــتارها و بــر مبنــای
اطالعــاتِ کتابشـ
ِ
تهیــه و تدویــن شــده اســت .بــرای رعایــت اســتاندارد کتابشناســی
منطــق حــروف الفبــای فارسـ ِ
ـی نــام پدیدآورنــدهّ ،
موجود،کوتــه نوش ـتهای اختصاصــی ،روشــنگری میشــوند:

ش

ش.

چ

کوته نوشت

س

روشنگری

سال شماره شمسی چاپ جلد

آمــوزش عالــی ایــران از 1318
 .------ 1 .آمــار
ِ
تــا  1355ش .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ تحقیقــات و

برنامهریــزی علمــی و آموزشــی ،مهــر  1355ش.

ـوزش عالــی ایــران ســال 1358
 .------2 .آمــار آمـ ِ
ش .ج  .1تهــران :مرکــز برنامهریــزی آموزشــی

وابســته بــه ّ ِ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامهریــزی
علمــی و آموزشــی ،خــرداد  1360ش.

ج

بی تا

بی نا

بی جا

بدون تاریخ

بدون ناشر

بدون مکان

 .------8 .راهنمــای رشــتههای تحصیلــی،
شــرایط اختصاصــی و نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در
ـوزش عالــی .تهــران:
مؤسســات آمـ
ِ
دانشــگاهها و ِّ

آمــوزش کشــور1354 ،ش.
ســنجش
ســازمان
ِ
ِ

 .------9 .رشــتههای تحصیلــی موجــود در
ـوزش عالــی کشــور.
مؤسســات آمـ
ِ
دانشــگاهها و ِّ
تهــران :دفتــر طرحهــا و بررس ـیها ،وزارت علــوم

آمــوزش عالــی ،خــرداد  1351ش.
و
ِ

آمــوزش عالــی ایــران .ج .2
 .--------3 .آمــار
ِ
آمــوزش عالــی .آذر 1370
تهــران :وزارت فرهنــگ و
ِ
ش.

 .------1010روزنامــۀ ّ
اطالعــات .س  .9ش .2258
تهــران 20 :اَمــرداد  1313ش.

آمــوزش عالــی در ایــران .شناســایی
.------4 .
ِ
ـوزش عالــی کشــور (کتــاب ّدوم).
رشــتههای آمـ
ِ

	 .---------11.ســالنامه و احصای ّیــۀ معــارف
ســالهای  1310-1309ش .بیجــا :وزارت معــارف

تهــران :مرکــز ارزشــیابی آموزشــی ،ســازمان
ـوزش کشــور ،آذر  1356ش .نشــریّۀ
سـ
ـنجش آمـ ِ
ِ
ش .15

ـوزش عالــی
مؤسســات آمـ
ِ
 .------5 .5دانشــگاهها و ِّ
و رشــتههای تحصیلــی ســال  1351ش .تهــران:

دفتــر طرحهــا و بررســیها ،وزارت علــوم و
آمــوزش عالــی ،خــرداد  1352ش.
ِ

 .------ 6 .6راهنمــای دانشــگاه کار .تهــران :دفتر مرکزی
امور آموزشــی دانشــگاه کار ،تیــر  1358ش.
 .------7 .7راهنمــای داوطلبــان ورود بــه آمــوزش
عالــی ،نیمــۀ دوم ســال  1355ش .تهــران :ســازمان
ـوزش
ـوزش کشــور ،وزارت علــوم و آمـ ِ
ـنجش آمـ ِ
سـ ِ
عالــی ،آبــان  1355ش.

و اوقــاف و صنایــع مســتظرفه 1310 ،ش.

 .--------1212ســالنامه و احصائ ّیــۀ معــارف ســالهای
 1307و  1308ش .بیجــا :وزارت معــارف و اوقــاف

و صنایــع مســتظرفه 1308 ،ش.

 .--------1313ســالنامۀ پُســتی و تلگرافــی ســال 1315
ش .تهــران :وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن ،ادارۀ
آمــار .ش .21

 .------1414ســالنامۀ ّ ِ
مؤسســات علمــی و فالحتــی
کــرج .س  .1بیجــا :بــی نــا 1315 ،ش.
 .------ 1515ســند شــمارۀ  .16201مرکــز اَســناد
ریاســت جمهــوری

 .------1717ســند شــمارۀ  .1/19/33-297معاونــت
اَســناد ملّــی ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ ملّــی
ج.ا.ایــران

 .------2727مج ّلــۀ ایرانشــهر ،ج  .2کمیســیون م ّلــی
یونســکو در ایــران .نشــریّۀ ش  .22تهــران :چاپخانــۀ
دانشــگاه تهــران 1342 ،ش.

 .--------1818ســیر تحـ ّول تاریخــی ّ ِ
آموزش
مؤسســات
ِ
آمــوزش
عالــی در ایــران (اساســنامههای مراکــز
ِ
آمــوزش عالــی.
عالــی) .تهــران :وزارت فرهنــگ و
ِ
مهــر  1361ش.

 .--------2828مجموعــۀ قوانیــن ســال  1310ش .بیجــا:
وزارت دادگســتری ،بیتــا.

ـوزش ف ّنــی و حرف ـهای
 .------1919شــناخت مراکــز آمـ ِ
موجــود کشــور .تهــران :دبیرخانــۀ شــورای عالــی
آمــوزش عالــی .اســفند
هماهنگــی ،وزارت فرهنــگ و
ِ
 1360ش .نشــریّۀ ش .3
ـوزش
مؤسســات آمـ
ِ
 .------2020فهرســت دانشــگاهها و ِّ
عالــی کشــور .تهــران :قســمت مــدارک تحصیــات

ـوزش عالــی 1350 ،ش.
داخلــی وزارت علــوم و آمـ ِ

 .------2121قوانیــن و اساســنامههای مصــ َّوب
ـوزش عالــی کشــور تــا
مؤسســات آمـ
ِ
دانشــگاهها و ِّ
ســال  1349ش .تهــران :دفتــر امــور شــوراها ،وزارت

علــوم و آمــوزش عالــی ،بیتــا.

 .------2222کارنامــۀ پژوهشــی وزارت فرهنــگ و
آمــوزش عالــی در ســال  1366ش .تهــران :دفتــر
ِ

امــور پژوهشــی ،معاونــت پژوهشــی ،خــرداد 1367
ش.

آموزش
 .------2323کارنامــۀ پژوهشــی وزارت فرهنــگ و
ِ
عالــی کشــور در ســال  1368ش .تهــران :دفتــر امــور
پژوهشــی ،معاونــت پژوهشــی ،مهــر  1369ش.

 .------2424گاهنامــة پنجــاه ســال شاهنشــاهی
پهلوی.ج.1تهران:کتابخانــة پهلــوی  1355ش.
 .------2525گــزارش خالصــهای از ف ّعال ّیتهــای
ـوزش عالــی کشــور .تهــران:
دانشــگاهها و مراکــز آمـ ِ

اداره ّ
ـوزش
کل روابــط عمومــی وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
عالــی 1365 ،ش.

 .------2626گــزارش طرحهــای تحقیقاتــی دانشــگاهها
و مراکــز تحقیقاتــی وابســته بــه وزارت فرهنــگ

2929اســماعیلی کنــدی ،اصغــر و رضایــی ،عربعلــی.
آمــوزش عالــی .چ  .1تهــران :بنیــاد
واژهنامــۀ
ِ
دانشــنامهنگاری ایــران 1389 ،ش.
ســید ابراهیــم و رحمانــی ،حســن.
3030اشــک شــیرین،
ّ
ـن طوســی»
مقالــۀ «کتابشناســی خواجــه ن َصی ُر ّ
الدیـ ِ
در کتــاب «دانشــمند طــوس :مجموعــه مقــاالت
ـن
َصیر ّ
الدیـ ِ
گردهمایــی علــم و فلســفه در آثــار خواجــه ن ُ
طوســی» .بــه کوشــش پورجــوادی و ِوسِ ــل .چ  .1تهــران:
مرکــز نشــر دانشــگاهی و انجمــن ایرانشناســی فرانســه
در ایــران 1379 ،ش.
محمدحســن خــان .المآثــر
3131
اعتمادالســلطنه ،میــرزا ّ
ّ
و اآلثــار یــا چهــل ســال تاریــخ ایــران در دورۀ
الدیــن شــاه .بــه کوشــش ایــرج
پادشــاهی ناص ُر ّ

افشــار .چ  .2تهــران :انتشــارات اســاطیر 1374 ،ش.

محمدحسنخان .صدرال ّتواریخ.
3232
اعتمادالسلطنه ،میرزا ّ
ّ
محمد مشیری .تهران :انتشارات روزبهان،
تصحیح
ّ
 1357ش.
3333اکبرپورشــیرازی ،محســن و دیگــران .تعاریــف و
مفاهیــم آمــاری علــوم ،تحقیقــات و ف ّنــاوری .تهــران:
ِّ
آمــوزش عالــی،
مؤسســۀ پژوهــش و برنامهریــزی
ِ
 1387ش.
محمدتقــی .فرهنــگ اصطالحـ ِ
ـات علــوم و
3434اکبــریّ ،
ـدن اســامی .چ  .3مشــهد :بنیــاد پژوهشهــای
تمـ ُّ

اســامی آســتان ُقــدس رضــوی (ع) 1390 ،ش.

محمدمهــدی .مقالــۀ «پهلــوی ،سلســله» در
3535امینــیّ ،
دانشــنامۀ جهــان اســام .چ  .1ج  .5تهــران :بنیــاد
ݑ
دایرهالمعــارف اســامی 1379 ،ش.
3636انتظــاری ،یعقــوب .شــصت ســال آمــوزش عالــی،

کـــــتــــابنـــــامـــــۀ مــــــرجـــــــــع

 .------1616ســند شــمارۀ  .27/190/07-240معاونــت
اَســناد ملّــی ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ ملّــی
ج.ا.ایــران

آمــوزش عالــی در ســالهای  1366و  1365ش.
و
ِ
تهــران :دفتــر امــور پژوهشــی ،معاونــت پژوهشــی،
خــرداد  1367ش.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

تحقیقــات و فنّــاوری در ایــران .تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ
آمــوزش عالــی1388 ،
پژوهــش و برنامهریــزی
ِ
ش.
ݑ
دایرهالمعــارف
3737آراســته ،حمیدرضــا و دیگــران.
ـوزش عالــی .چ  .1ج  .2تهــران :بنیاد دانشــنامۀ
آمـ ِ

بــزرگ فارســی 1383 ،ش.

3838آریــان پور،امیــر حســین .پژوهــش .چ  .4تهــران:
ِّ
مؤسســۀ انتشــارات امیــر کبیــر 1362 ،ش.
3939بیــات ،کاوه .مقالــۀ «بغایــری» در دانشــنامۀ جهــان
ݑ
دایرهالمعــارف
اســام .چ  .3ج  .2تهــران :بنیــاد

اسالمی 1378 ،ش.

4040بیهقــی ،علیاکبــر .بررســی آمــاری در مــورد
اعضــای هیــأت آموزشــی و پژوهشــی دانشــگاهها
و
آمــوزش عالــی ایــران .تهــران:
مؤسســات
ِ
ِّ

4646دهخــدا ،علیاکبــر .لغتنامــۀ دهخــدا .چ  .2ج7
و ج  .13تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ لغــت نامــۀ دهخــدا
و ِّ
مؤسســۀ چــاپ و انتشــارات دانشــگاه تهــران،
 1377ش.
ِــره فــی عِلــم
4747رجــب ،جمیــلُ .م َّ
قدمــه التَّذک َ
حســن امینــی .چ  .1تهــران:
الهیئــه .برگــردان
ِ
مرکــز پژوهــش میــراث مکتــوب 1394 ،ش.
4848رشــید یاســمی ،غالمرضــا .آییــن نــگارش تاریــخ.
بــه اهتمــام عبدالکریــم ُجربــزه دار .چ  .1تهــران:
انتشــارات اســاطیر 1392 ،ش.
4949رشــیدی جزنــی ،منیــر .تاریخچــۀ تحــ ّول و
تغییــرات ســاختارهای تشــکیالت وزارت صنایــع
و معــادن از  1285تــا  1380ش .تهــران :دفتــر

تشــکیالت و بودجــۀ وزارت صنایــع و معــادن،
1380ش.

ِّ
مؤسســۀ تحقیقــات و برنامــه ریــزی علمــی و
آمــوزش عالــی ،آبــان
آموزشــی ،وزارت علــوم و
ِ
1353ش.

تپهســری ،ابوالحســن .مقالــۀ «خواجــه»
5050ســلیمان ّ
در دانشــنامۀ جهــان اســام .چ  .1ج  .16تهــران:

4141جوان،خســرو و داوری ،احمــد .رشــتههای
ـوزش عالــی
مؤسســات آمـ ِ
تحصیلــی دانشــگاهها و ِّ
ایــران بــر اســاس مص َّوبــات مراجــع ذیربط از ســال
 1301تــا ســال  1358ش .تهــران :معاونت آموزشــی،

5151ســلیمی ،مصطفــی .مقالــۀ «هنرســتان رنگــرزی»
در مج ّلــۀ تعلیــم و تربیــت ،س  ،24ش  .9تهــران:
خــرداد  1329ش.

آمــوزش عالــی 1362 ،ش.
وزارت فرهنــگ و
ِ

عبــاس و شــاهبدانی ،اعظــم .شــیوههای
حــریّ ،
ّ 4242
در نگارشهــای علمــی :رهنمودهــای بیــن المللــی.

چ  .3ویراســت  .2تهــرانِ ّ :
مؤسســۀ انتشــارات
دانشــگاه تهــران 1388 ،ش.

حجتالحق 1001 .اختــراع میــراث
ـید ّ
4343حســینی ،سـ ّ
مســلمانان در جهــان ،بخــش تالیفــی دانشــوران
مانــدگار جهــان اســام .ویرایــش  .2تهــران :نشــر
طالیــی 1393 ،ش.

عبــاس .بررســی تحــ ّوالت آمــوزش و
4444خاقانــیّ ،
پــرورش .تهــران :دانشــکدۀ علــوم اجتماعــی و
ِّ
مؤسســۀ مطالعــات و تحقیقــات اجتماعــی1352 ،
ش.
4545دولـــت آبـــادی ،یحیـــی .حیـــات یحیـــی .ج .2
تهـــرانّ :
عطـــار و فردوســـی1362 ،ش.

بنیــاد ݑ
دایرهالمعــارف اســامی 1390 ،ش.

محمدهــادی .خالصــۀ زندگینامــۀ
5252شــفیعیها،
ّ
علمــی دانشــمندان .زیــر نظــر فریبــرز مجیــدی.

چ  .1تهــران :بنیــاد دانشــنامۀ بــزرگ فارســی و
شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی 1374 ،ش.

5353صادقــی ،زهــرا .سیاســتهای صنعتــی دوران
رضاشــاه ( 1304-1320ش ).تهــران :انتشــارات

خجســته 1387 ،ش.

5454صــدری افشــار ،غالمحســین .سرگذشــت
ســازمانها و نهادهــای علمــی و آموزشــی در
آمــوزش عالــی،
ایــران .تهــران :وزارت علــوم و
ِ

 1350ش.

صدیــق ،عیســی .تاریــخ مختصــر تعلیــم و تربیــت.
ّ 5555
تهــران :روشــنایی 1316 ،ش.
5656صفــوی ،امــاناهلل .رونــد تکوینــی و تطبیقــی
تعلیــم و تربیــت جهانــی در ســدۀ بیســتم .تهــران:

ـوزش عالــی در
5757طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
آمــوزش عالــی
مؤسســات
ِ
ایــران :دانشــگاهها و ِّ
ـوزش
(کتــاب ا ّول) .تهــران :ســازمان سـ
ـنجش آمـ ِ
ِ

کشــور 1355 ،ش.

6868گاهنامــۀ پنجــاه ســال شاهنشــاهی پهلــوی .ج .1
تهــران :کتابخانــۀ پهلــوی 1355 ،ش.

ـوزش عالــی در
5858طایــی پــور ،علــی و دیگــران .آمـ
ِ
آمــوزش عالــی
ایــران :شناســایی رشــتههای
ِ
ســنجش
کشــور (کتــاب د ّوم) .تهــران :ســازمان
ِ

6969لطیفــی نیــا ،مهشــید .روابــط ایــران و یونســکو
(کمیســیون م ّلــی یونســکو در ایــران) ســالهای
 1327-57ش .ج  .2تهــران :ســازمان اَســناد و

5959عاقلــی ،باقــر .شــرح حــال رجــال سیاســی و
نظامــی معاصــر ایــران .چ  .3ج  .3تهــران :نشــر

7070محبوبــی اردکانــی ،حســین .تاریــخ تحــ ّول
مؤسســات عالــی آموزشــی
دانشــگاه تهــران و ِّ
ایــران در عصر خجســته پهلــوی .تهــران :دانشــگاه

آمــوزش کشــور ،آذر  1356ش.
ِ

گفتــار و نشــر علــم 1380 ،ش.

6060فراستخواه،مقصود.سرگذشــت و ســوانح دانشــگاه
درایــران ،بررســی تاریخــی آمــوزش عالــی و
تحــوالت اقتصــادی  ،اجتماعــی  ،سیاســی و
مؤسســۀ خدمــات فرهنگــی
فرهنگــی مؤثــر بــرآنّ .

رســا 1387 ،ش.

6161فراســتخواه ،مقصــود .تاریــخ هشــتاد ســالۀ
دانشــکدۀ فنّــی دانشــگاه تهــران .تهــران:

نشــرنی 1 3 9 3 ،ش .

6262فرحــات ،هانــی نعمــان .اندیشــههای فلســفی و
یــن طوســی .برگــردان
کالمــی خواجــه
نصیر ّ
الد ِ
ُ

غالمرضــا جمشــید نــژاد ا ّول .چ .1تهــران :مرکــز
پژوهشــی میــراث مکتــوب 1389 ،ش.

6363قاســملو ،فریــد .مقالــۀ «تحریــر  »3در دانشــنامۀ
جهــان اســام .چ  .1ج  .6تهــران :بنیــاد

ݑ
دایرهالمعــارف اســامی 1380 ،ش.

6464قاســـمیپویا،اقبال .مـــدارس جدیـــد در دورۀ
قاجاریّـــه :بانیـــان و پیشـــروان .تهـــران :مرکـــز

نشـــر دانشـــگاهی 1377 ،ش.

6565قوسـیزاد ،پرویــن .مقالــۀ «دا ُرال ُفنــون» در دانشــنامۀ
ݑ
دایرهالمعــارف
جهــان اســام .ج  .16تهــران :بنیــاد

اسالمی 1390 ،ش.

6666کامــران ،مرتضــی .دیدههــا و شــنیدهها ،خاطــرات

کحــال زاده .تهــران :نشــر
میــرزا ابوالقاســم خــان ّ
فرهنــگ اســامی 1363 ،ش.

کتابخانــة ملــی ج.ا.ایــران 1385 ،ش.

تهــران 1350 ،ش.

مؤسســات
7171محبوبــی اردکانــی ،حســین .تاریــخ ِّ
تمدنــی جدیــد در ایــران .چ  .2ج  .2تهــران:
ّ

ِّ
مؤسســۀ انتشــارات و چــاپ دانشــگاه تهــران،
 1376ش.

مؤسســات
7272محبوبــی اردکانــی ،حســین .تاریــخ ِّ
تمدنــی جدیــد در ایــران .چ  .3ج  .1تهــران:
ّ

ِّ
مؤسســۀ انتشــارات و چــاپ دانشــگاه تهــران،
 1378ش.

محمــد تقــی .احــوال و آثــار
7373
مــدرس رضــویّ ،
ّ
یــن طوســی .چ  .3تهــران:
الد
َصیر ّ
ِ
خواجــه ن ُ

اســاطیر 1386 ،ش.

7474مرجانــی ،بهنــاز .ســیر تکوینــی آمــوزش فنّــی
و حرفــهای در ایــران .تهــران :معاونــت آمــوزش

متوســطۀ ف ّنــی و حرفــهای وزارت آمــوزش و
ّ
پــرورش 1373 ،ش.

 7575مرســلوند ،حســن .زندگینامــة رجــال و مشــاهیر
ایــران ( 1299 – 1320ش .).چ  .2ج  .1تهــران:
انتشــارات الهــام ،بهــار  1376ش.
7676مســتوفی ،عبــداهلل .شــرح زندگانــی مــن.ج . 3تهــران:
انتشــارات زوار  1377 ،ش.

 7777مصاحــب ،غالمحســین.دائرهݑالمعارف فارســی .چ  .5ج
 .1تهــران :شــرکت کتابهــای جیبــی وابســته بــه
ِّ
مؤسســۀ انتشــارات امیرکبیــر 1387 ،ش.

کـــــتــــابنـــــامـــــۀ مــــــرجـــــــــع

انتشــارات رشــد 1366 ،ش.

6767کانــل.و.اف .تاریــخ آمــوزش و پــرورش در ســدۀ
بیســتم .ترجمــۀ حســن افشــار .تهــران :نشــر
مرکــز 1368 ،ش.

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

رقیــه .مقالــۀ «تلگــراف» در
7878میرابوالقاســمی،
ّ
دانشــنامۀ جهــان اســام .چ  ،1ج  .8تهــران :بنیــاد
ݑ
دایرهالمعــارف اســامی 1383 ،ش.
7979میراحمــدی ،مریــم .پژوهشــی در تاریــخ معاصــر
ایــران .مشــهد :آســتان قــدس رضــوی (ع)1368 ،

ش.

8080نظــری ،منوچهــر .رجــال پارلمانــی ایــران از
مشــروطه تــا انقــاب .تهــران :فرهنــگ معاصــر،
 1388ش.

8181وبــگاه دانشــکدۀ مهندســی بــرق دانشــگاه صنعتــی
ـن طوســی
َصیر ّ
الدیـ ِ
خواجــه ن ُ
Ece.Kntu.ac.ir

8282وبــگاه دانشــکدۀ مهندســی عمــران دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر
Civil.aut.ac.ir

8383وبــگاه دانشــکدۀ مهندســی مکانیــک دانشــگاه
یــن طوســی
َصیر ّ
الد ِ
صنعتــی خواجــه ن ُ
Mechanical.Kntu.ac.ir
مرضیــه .اَســناد پُســت و تلگــراف و تلفــن
 8484یزدانــی ،
ّ
در دورۀ رضــا شــاه .تهــران :ســازمان اَســناد ملّــی

ایــران 1378 ،ش.
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الف)

)1نمایۀنامکسان

ابن سینا 142
ابن مطهر حلّی 146
اُتو شولتز 43
محمد 136
اردبیلیّ ،
اسماعیلی کندی ،اصغر 157 ،32
اشتروونک 44، 46، 45
سیدابراهیم 157 ،147 ،141
اشک شیرینّ ،
السلطنه ،علیقلی خان میرزا40 ،39 ،37 ،
اعتضا ُد ّ
محمدحسن خان ،49 ،47 ،34
السلطنه ،میرزا ّ
اعتما ُد ّ
157،89 ،81 ،71
افتخاری ،یوسف 112
افشار،
~ایرج 157 ،89 ،81 ،71 ،47
~حسن 159 ،32 ،30
اکبرپورشیرازی ،محسن 157 ،32
محمدتقی 157 ،147 ،143
اکبریّ ،
امام
محمد بن علیالجواد 146
~ ّ
~ موسی بن جعفر 146
امامی ،سراج 112

امیرکبیر ،میرزا تقیخان 42 ،36 ،35 ،34
گروسی ،حسنعلی خان 47
امیرنظام ّ
الدوله ،میرزا هاشم خان 40
امین ّ
ُ
امینی،
~حسن 158 ،147 ،144
~محمد مهدی 157 ،113 ،112 ،100
ّ
انتظاری ،یعقوب 157،128،127،78 ،77 ،26
آراسته ،حمیدرضا 158 ،147 ،130
آریان پور ،امیر حسین 158 ،32 ،23

ب)
بدیعی 60
محمدتقی ،136 ،134 ،13
بطحایی گلپایگانی ،سید ّ
147 ،141
الرزاق 88 ،87
بغایریُ ،
عبد ّ
بیات ،کاوه 158 ،89 ،88
بیقهی ،علیاکبر ،94 ،89 ،82 ،71 ،63 ،49 ،32 ،28
،118 ،116 ،115 ،111 ،106 ،104 ،99 ،98 ،95
158 ،122

پ)
پطرس 43
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تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

پورجوادی 157 ،147
پهلوی،
~علیرضا 111
~محمدرضا 111
ّ

ت)
تنکابنی ،میرزا طاهر 144
توماس ،آرنولد 146
تهرانی زاده ،محسن 135
تیمورتاش ،مهرپور 112

ج)

جربزهدار ،عبدالکریم 158 ،32
جمشید نژاد ،غالمرضا 159 ،147
جمیل ،رجب 158 ،147 ،144
جوان ،خسرو ،124 ،113 ،111 ،100 ،89 ،83 ،81
158 ،125

چ)
چمران ،مصطفی 155

ح)
محمدحسین 137
حامدیّ ،
حبیب ابن مظاهر 87
عباس 158 ،32 ،24
حریّ ،
ّ
حجتالحق 158 ،147 ،143
سید ّ
حسینیّ ،
حکمت ،علی اصغر 88

خ)
عباس 158 ،71 ،52 ،49
خاقانیّ ،
خواجه
~ حافظ شیرازی 143

محمدبن حسن طوسی ،141 ،22
~نصیر ّ
الدین ّ
ُ
146 ،145 ،144 ،143 ،142

د)
داشر 39
داوری ،احمد ،124 ،113 ،111 ،100 ،89 ،83 ،81
158 ،125
داوود خان[ژان] 35
محمد 97
درخششّ ،
دولتآبادی ،یحیی 157 ،49 ،43
دهخدا ،علیاکبر 158 ، 147 ،143 ،32 ،24

ر)
رحمانی ،حسن 157 ،147 ،141
رشیدیاسمی ،غالمرضا 158 ،32 ،23
رشیدیجزنی ،منیر 158 ،49 ،48
رضا خان 52 ،48
رضایی ،عرب علی 157 ،32 ،24

ز)
زند،
~کریم خان 45
محمدرحیم خان 45
~ ّ

س)

سارتون ،جورج 146
سپهساالر ،میرزاحسینخان 47 ،35
سلیمان ّتپهسری ،ابوالحسن 158، 144 ،143
سلیمی ،مصطفی 158 ،71 ،66 ،49

ش)
شاهبدانی ،اعظم 158 ،32 ،24

ص)
صادقی ،زهرا 158 ،71 ،70 ،58 ،49 ،48 ،26
صدری افشار ،غالمحسین ،100 ،98 ،93 ،89 ،87
158 ،106 ،105
صدیق ،عیسی 158 ،71 ،53 ،52 ،49
ّ
صفوی ،اماناهلل 158 ،32 ،31 ،30
الدوله 87
صنیع ّ
صوراسرافیل ،قاسم 56 ،47 ،41

ض)
سیدابراهیم 148 ،54 ،45
ضیاءالواعظینّ ،

ط)
طاییپور ،علی ،82 ،81 ،80 ،78 ،71 ،64 ،59 ،49
،102 ،100 ،99 ،98 ،95 ،94 ،93 ،90 ،89 ،87 ،84
،126 ،125 ،123 ،116 ،115 ،114 ،113 ،109 ،106
159
طباطبایی،
ضیاءالدین 52
~سید
ّ
ّ
محمدحسین 155
~سید ّ
ّ
طهرانی ،شیخ آغا بزرگ 146

ع)
عاقلی ،باقر 159 ،113 ،112 ،100
دالدین 146
ُعرضی ،مؤیّ ّ
عالء ،حسین 112 ،39

فتحعلی شاه قاجار 34
فراستخواه ،مقصود159 ،89 ،84 ،78 ،77
فرحات ،هانی نعمان 159 ،147 ،146 ،141
فردوست ،حسین 112
محمدحسین 88
فروغی ذکاءالملک ،میرزا ّ

ق)
قاسملو ،فرید 159 ،147 ،144
قاسمی پویا ،اقبال159 ،49 ،45
قندی ،محمود 155 ،19 ،13
قوسیزاد ،پروین 159 ،50 ،36

ک)
کامران ،مرتضی 159 ،50 ،43
کانل.و.اف 160 ،32 ،30
کحال زاده ،میرزا ابوالقاسم خان 159 ،50
ّ
کرومر 149 ،66 ،47
کریشش 39 ،36
کسائی ،جالل 86

ل)

النژن 31
لطیفی نیا ،مهشید 159 ،71 ، 62، 50

م)
مجیدی ،فریبرز 158 ،147
محبوبی اردکانی ،حسین ،53 ،50 ،39 ،37 ،26 ،25
159 ،98 ،95 ،89 ،82 ،71
مخبرالدوله ،علیقلی خان 41 ،40
ّ
محمدتقی 159 ،147 ،141
مدرس رضویّ ،
ّ
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شریف شیرازی ،عبدالکریم 144
محمدهادی 158 ،147 ،143
شفیعیهاّ ،
شیبانی ،ابوتراب خان 46

ف)
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ِ

مرسلوند ،حسن 159 ،113 ،112 ،100
مرجانی ،بهناز 159 ،126
مستوفی ،عبداهلل 159 ، 50
محمد 157 ،49
مشیریّ ،
مصاحب ،غالمحسین 159 ،50 ،42
محمد 112
ّ
مصدقّ ،
مط ّهری ،مرتضی 156
مکنون ،رضا 135 ،134 ،120
م ُ
ِلکمخان ،میرزا 39
رقیه 159 ،71 ،62 ،50 ،26
میرابوالقاسمیّ ،
میراحمدی ،مریم 159 ،50 ،44
میرزا عبداهلل 43

هالکوخان مغول 141
همایون 112

ن)

ی)

ناصرالدین شاه 157 ،89 ،87 ،42 ،41 ،40
ّ
عبدالغ ّفار 87
الدوله ،میرزا ُ
نجم ّ
ُ
نظری ،منوچهر 159 ،113 ،100
نفیسی،

~حبیباهلل 112 ،111 ،110
~عباس 112
ّ
الدوله) 111
~علی اصغرخان (مودب ّ

و)
والون 31
وسل 157 ،147

ه)

مرضیه 160 ، 50 ،41
یزدانی،
ّ
یغمایی ،اقبال 160 ،113 ،100

ادارات تابعۀ راه آهن 93
ادارۀ
~آمار 156، 71 ،49 ،47
~آموزش و پرورش 37
~بیسیم پهلوی 47
~پیشه و هنر استانها 69
~ثبت عالیم تجاری و صنعتی 69
~دفتر وزارتی 47
~صنعت و معدن 66
~فرهنگ آذربایجان 66
~کارگزینی 47
~کل آمــوزش وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن ،59
ِّ
60
~کل تجارت 69
ِّ
~کل تعلیمــات عالیــه و روابــط فرهنگــی وزارت
ِّ
ـوزش عالــی 62
علــوم و آمـ ِ
عالیــۀ وزارت آموزش و پرورش ،60
ِّ
~کل تعلیمــات ّ
86
ـوزش
ِّ
~کل روابــط عمومــی وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
عالــی 157 ،147 ،140
~کل صناعت 70 ،69
ِّ
~کل فالحت 69
ِّ
~کل معارف م ّتحد المآل 54
ِّ
~کل هواپیمایی کشوری 97
ِّ
~کل هواشناسی 78
ِّ
~مرکزی تلگراف 47
~معادن 48
~هنرستانها 70
استانداری
~تهران 136

~اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا 155
~ایرانی اخالق در علم و فناوری 134
~ایرانشناسی فرانسه 157 ،147
ملیه ایرانی 37
~تأسیس مکاتب ّ
~حمایت از کودکان 112
~خودرو آمریکا 112
~راه و ساختمان ایران 134
~کارهای آبی آمریکا 134
~متخصصان محیط زیست ایران 134
ّ
~معارف 37
~مهندسی برق ایران 136
~مهندسی زلزله ایران 135
انستیتو
~تکنولوژی تهران 149
~تکنولــوژی کشــور ،108 ،107 ،106 ،77 ،76
154 ،151 ،131
آموزشگاه
~اختصاصی راه آهن 153 ،90
~اختصاصی وزارت پُست و تلگراف و تلفن 153
~تلگراف بیسیم ایران 41
~ف ّنی پُست و تلگراف 62
آموزشگاه عالی
~اختصاصــی راه آهــن ،110 ،109 ،93 ،90
153 ،149
~اختصاصــی وزارت پُســت و تلگــراف و تلفــن
62 ،61 ،59
~اختصاصــی هواپیمایــی کشــوری ،97 ،96
150، 110
~اختصاصی هواشناسی 80 ،78
~بهداشت مدارس 108 ،107
~هواشناسی و علوم ج ّو 153 ،150
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الف)

)2نمایۀدانشگاهها
مؤسسهها
سازمانهاو ِّ

انجمن

~ سیستان و بلوچستان 136
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تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

ب)
بنگاه راهآهن سرتاسری کشور 92
بنیاد
~پژوهشهای اسالمی آستان قدس رضوی
157 ،147
~دانشنامهنگاری ایران 157، 32
~دا ݑ
ئرهالمعارف اسالمی ،89 ،78 ،71 ،50 ،26
158، 157 ،113 ،100
بیمارستان وزارت اقتصاد 86 ،84

پ)
پژوهشگاه علمی و ف ّنی 141

ت)
تعلیمخانه 35
تلگرافخانه 41

ج)
جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران 112
جونیور کالجها 32 ،31
جهاد دانشگاهی 130

د)
دارال ُفنــون ،54 ،45 ،43 ،40 ،39 ،37 ،36 ،35 ،24
ُ
159 ،112 ،87
دانشسرای راهنمایی 108 ،107
دانشکدۀ
~ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران
ّ
26 ،25
~برق 140 ،138 ،133
الدیــن
~بــرق دانشــگاه صنعتــی خواجــه
نصیر ّ
ُ

طوســی 160 ،156 ،147 ،136
~بــرق و کامپیوتــر دانشــگاه صنعتــی خواجــه
الدیــن طوســی 155 ،136
نصیر ّ
ُ
~پزشکی دانشگاه تهران 112
~پلــی تکنیــک تهــران ،113 ،112 ،111
154 ،150 ،134 ،126
~تربیــت دبیــر ف ّنــی و علــوم پلــی تکنیک تهران
154 ،150 ،131 ،126
~حسابداری و علوم مالی نفت 127
~حقوق 67
~صدا و سیما 153 ،102
~صنعتی 84
~علــم و صنعــت و هنرســتان صنعتــی نمونــه
149 ،112
~علوم 139 ،84
~علوم پایه 138
~علوم اجتماعی 158 ،71 ،49
~ف ّنــی دانشــگاه تهــران ،149 ،136 ،89 ،84
159 ،156
~مخابرات 155 ،131 ،25
~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 140 ،133
~مهندســی عمــران دانشــگاه صنعتــی امیر کبیر
تهران 160 ،147 ،135 ،134
~مهندسی کشاورزی دانشگاه تهران 148
~مهندسی مخابرات 155 ،153 ،149 ،133
~مهندسی مکانیک 140 ،132

دانشگاه
~ایلینویز 134
~پلیتکنیک تهران
~تبریز 137 ،136
مدرس 136
ّ
~تربیت ّ
~تهــران ،50 ،49 ،45 ،32 ،26 ،25 ،24 ،23
،149 ،147 ،136 ،112 ،98 ،89 ،84 ،80 ،74 ،71
160 ،159 ،158 ،156 ،153 ،150
~جورج واشنگتن 136
~شهید رجایی 136
~صدا و سیما 154 ،102
~صنعتــی آریــا مهــر (شــریف) 150
~صنعتی اصفهان 150، 139
~صنعتــی امیــر کبیــر ،139 ،136 ،135 ،134
160 ،150 ،147
الدیــن طوســی ،22
~صنعتــی خواجــه
نصیر ّ
ُ
،131 ،128 ،126 ،125 ،120 ،116 ،84 ،27 ،26 ،24
،154 ،153 ،152 ،151 ،150 ،147 ،141 ،137 ،136
161 ،156 ،155
ّ
~علمۀ طباطبایی 128
~علم و صنعت 149
~علوم و فنون 154، 152 ،131 ،128 ،127
~ف ّنــی و مهندســی ،140 ،139 ،138 ،137
155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150
~کار و پیشــه ،131 ،122،121،120 ،116
152 ،151
~کاردیف 136

ر)

رصدخانۀ مراغه 142

س)
سازمان

~اَســناد و کتابخانــه ملّــی ج.ا .ایــران ،50 ،23
161 ،159 ،157 ،71
~اوقاف 74
~اداری تلگراف 41 ،40
~برنامه 150
~بهداشت جهانی 112
~تعلیمات ف ّنی و حرفه ای 106
~تلویزیون ملّی ایران 102 ،101
~ثبت اَسناد و امالک کشور 82
~جغرافیایی کشور 82
~جهانــی علمــی ،آموزشــی و فرهنگــی ملــل
م ّتحــد27
~حفاظت محیط زیست 134
~رادیو تلویزیون ملّی ایران ،104 ،103 ،102
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~مهندســی مکانیــک دانشــگاه صنعتــی خواجــه
الدین طوســی 161 ،147 ،137
نصیر ّ
ُ
~نفت آبادان 149
~نقشــه برداری ،150 ،131 ،87 ،84 ،83 ،77
153
~هواشناسی و علوم ج ّو 131

~کالیفرنیا 155 ،135
~مازندران 112
~واشنگتن 134
دبیرستان
~تجارت 67 ،54
~فالحت 54 ،45
مالیه 67 ،54
~ف ّنی ّ
دفتر
~حزب جمهوری اسالمی 155
~شورای جذب نخبگان 135
ـوزش
~طرحهــا و بررس ـیهای وزارت علــوم و آمـ ِ
عالی ،94 ،93 ،90 ،89 ،87 ،82 ،81 ،71 ،63 ،49 ،29
،110 ،109 ،108 ،106، 105، 100 ،98 ،97 ،96 ،95
156، 147 ،141 ،126 ،123 ،116 ،114 ،113 ،111

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

153 ،151
آموزش کشور ،32 ،28 ،25 ،23
~سنجش
ِ
ِ
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
~مدیریّت صنعتی 127
~نمونه تعلیم و تربیت حرفه ای کشور 149
~نقشهبرداری کشور 86 ،85 ،84
~هواشناسی 80 ،79
ستاد انقالب فرهنگی 132 ،131،130

~زلزله شورای پژوهشهای علمی کشور135
~ملّی برق ایران 136
کمیسیون
~بهداشــت اتّحادیــه جمعیــت هــای صلیــب
ســرخ جهانــی 112
~عمــران و زلزلــۀ شــورای علمــی کشــور 135
~ملّــی یونســکوی ایــران ،62 ،50 ،49 ،47
159 ،158 ،134 ،71

م)

مجتمع
ِ

ش)
شرکت مخابرات ایران 63
شورای
~عالی انقالب فرهنگی 155 ،131 ،130 ،127
~عالــی آمــوزش هــای علمــی و کاربــردی وزارت
علــوم ،تحقیقــات و ف ّنــاوری 135
~عالی اقیانوس شناسی 135
آمــوزش عالــی وزارت علــوم،
~گســترش
ِ
تحقیقــات و ف ّنــاوری 134، 25
~مرکزی دانشگاه ،76 ،75 ،74 ،61 ،60 ،25
107 ،95 ،92 ،86 ،85 ،84
ِّ
~مؤسســۀ پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش
عالــی 134

ف)
فدراسیون کنترل آلودگی آبها در آمریکا 134
فرودگاه مهرآباد 95

ک)
کمیتۀ

~آموزشی صنعتی کشور 117
~آموزش 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 ،110 ،109 ،90
151 ،149 ،131
~دانشــگاهی علــوم اداری و بازرگانــی ،127
152 ،131
~دانشــگاهی ف ّنــی و مهندســی ،120 ،116
،137 ،132 ،131 ،128 ،127 ،126 ،125
155 ،154 ،153 ،152 ،151 ،150
ادبیــات و علــوم انســانی ،127
~دانشــگاهی ّ
131 ،128
~دانشگاهی هنر 131 ،127

مجلس
~سنا 112
~شورای ملّی 112 ،75 ،69 ،48 ،42 ،41 ،35
ِّ
~مؤسسان 52
مدرسۀ

~پُست و تلگراف 58 ،57 ،56
~تجارت 67
~صنعتی دولتی تهران 46 ،45
~صنعتی فارس 148 ،46 ،45
~ عالی ایران زمین 127
~عالی بازرگانی 127
~عالی بیمه 127
~عالی پُست و تلگراف 153 ،54 ،53 ،22
~عالــی تلویزیــون و ســینما ،104 ،102 ،100
153 ،151 ،132 ،105
~ عالی خدمات جهانگردی و ّ
اطالعات 127
~عالــی ســاختمان ،116 ،115 ،114 ،113
154 ،132
~عالی ف ّنی تهران 151 ،132 ،123
~عالی مهمانداری و خدمات پروازی 127
~عالی مهندسی ُط ُرق و شوارع 56
~عالی نقشهبرداری ،88 ،85 ،84 ،82 ،81
153 ،150
~عالی هتلداری 108
~ف ّنی تلگراف 41
~ نظام 87 ،54
~ نظامی اصفهان 37
~ نظام تهران 37
مرکز
~آموزش ف ّنی صدا و سیما 153 ،102
ِ
~آموزش مدیریّت دولتی 127
~برنامهریزی آموزشی 156 ،123 ،120
~پژوهشی میراث مکتوب 158، 147
~تحقیقات انرژی در ایران 136
~مطالعاتمدیریّت ایران 127
ِّ
مؤسسۀ
~آمــوزش تربیــت معلّــم ف ّنــی و حرفــهای
پســران 150

و)
واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی 136
وزارت
~اقتصاد ملّی 70 ،69 ،48
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~آب شناســی ایــران ،132 ،100 ،99 ،98
154 ،151
~آمــوزش عالــی تکنیکــوم نفیســی ،94 ،90
ِ
154 ،151 ،132 ،111 ،110 ،109
~آموزش ف ّنی نفیسی 154
ِ
~انتشارات امیرکبیر 158 ،159 ،50 ،32
ـوزش عالــی ،23
~پژوهــش و برنامهریــزی آمـ ِ
158، 157 ،135 ،128 ،78 ،32 ،26
~تحقیقــات و برنامهریــزی علمــی و آموزشــی
،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
~تربیت مربّی امور هنری 108 ،107
ّ
~تکنولوژی ساختمان 113
~چاپ و انتشارات دانشگاه تهران ،50 ،32
159 ،158 ،147 ،71
~خدمات فرهنگی رسا 78
~رنگرزی دولتی 46
~ژئوفیزیک دانشگاه تهران 153 ،150 ،80
آموزش ارتباطات ،64 ،63 ،62 ،25
~ عالی
ِ
153 ،149 ،77 ،65
~عالی نقشه برداری 153، 83 ،82
~عالی ساختمان 151
~علوم بانکی 127
~لغت نامه دهخدا 158 ،32
~مطالعات و تحقیقات اجتماعی 158 ،71 ،49
~هواشناسی و علوم ج ّو 153 ،150 ،80 ،78

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

~آب و برق 153 ،150
~آمــوزش و پــرورش ،85 ،76 ،75 ،74 ،60
،127 ،126 ،123 ،109 ،108 ،107 ،106 ،86
159 ،154 ،151
~بازرگانی و پیشه و هنر 112 ،47
~پُســت و تلگراف ،59 ،58 ،57 ،47 ،42 ،25،41
149 ،148
~پُســت و تلگــراف و تلفــن ،60 ،59 ،49 ،47 ،25
156، 155 ،153 ،148 ،71 ،63 ،62 ،61
~پیشه و صنعت 53
~پیشه و هنر 70 ،69 ،66 ،46
~تجارت و فالحت 67
~جنگ 150 ،149 ،81 ،78 ،56 ،52 ،41
~خارجه 37 ،35
~دادگستری 157 ،71 ،59 ،49
~راه و ترابــری ،110 ،109 ،97 ،96 ،94 ،90 ،78
153 ،151 ،150 ،135 ،131
~صنایع و معادن 158 ،70 ،69 ،49
ُ
~ط ُرق و شوارع 149 ،69 ،48
آمــوزش عالــی ،32 ،29 ،28 ،26 ،25
~علــوم و
ِ
،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 ف ّناوری 135 ،134 ،26
ـوزش عالــی ،85 ،81 ،71 ،56 ،49
~فرهنــگ و آمـ ِ
،127 ،126 ،123 ،113 ،109 ،100 ،98 ،89
،147 ،141 ،140 ،139 ،135 ،134 ،132 ،131
156 ،158 ،157
~فرهنگ و هنر 130 ،74
~فواید عا ّمه 69 ،67 ،48 ،47 ،39
~فواید عا ّمه و تجارت 47
~مالیه (دارایی) 67
ّ
~معارف 67 ،46 ،44 ،43 ،42

~معــارف و اوقــاف و صنایــع مســتظرفه ،53 ،49
156 ،71 ،54
~نیرو 98

ه)
هنرستان
~ حرفهای نمازی شیراز150
~صنعتی اصفهان 149
~صنعتی اهواز 150
~صنعتی اُرت تهران 150
~صنعتی اُرت شیراز 150
~صنعتی تبریز 149 ،66 ،54
~صنعتی تهران 148 ،74
~صنعتی دولتی 54 ،45 ،44 ،43
~صنعتی فارس 54 ،47 ،45
~صنعتی قزوین 150
~ف ّنی راه آهن 149 ،90
~صنعتی رشت 150
~صنعتی رنگرزی 149 ،54
~صنعتی زاهدان 150
نساجی 149
~صنعتی ّ
~نسوان 70
هنرسرای
~بهبهانی 150 ،126
~عالی 149 ،77

ی)
یونسکو 27

 1001اختراع میراث مسلمانان در جهان 158 ،147

الف)
ین طوسی 159 ،147
َصیر ّ
الد ِ
احوال و آثار خواجه ن ُ
اخالق ناصری 143
ساس االِقتِباس 142
اَ ُ
اَســناد پُســت و تلگــراف و تلفــن در دورۀ رضــا شــاه
160 ،50 ،41
ـوزش عالــی ایــران ،93 ،89 ،81 ،71 ،49 ،26
آم��ار آمـ ِ
،147 ،126 ،123 ،116 ،113 ،109 ،106 ،100 ،98
156
ـوزش عالــی ایــران از  1318تــا  1355ش،49 .
آمــار آمـ ِ
156 ،116 ،113 ،100 ،98 ،71
آموزش عالی ایران سال  1358ش156 ،123 .
آمار
ِ
آم��وزش عال��ی در ایــران :شناســایی رشــتههای
ِ
ـوزش عالــی کشــور (کتــاب ّدوم) ،89 ،81 ،71 ،49
آمـ ِ
158 ،126 ،116 ،113 ،100
آمــوزش عالــی در ایــران :دانشــگاهها و ّ ِ
مؤسســات
ِ
آمــوزش عالــی (کتــاب ا ّول) ،95 ،93 ،89 ،81 ،71
ِ
159 ،126 ،123 ،116 ،113 ،100 ،98
یــن
نصیر ّ
الد ِ
اندیشــههای فلســفی و کالمــی خواجــه َ ُ
طوســی 159 ،147
اُ
ُ
وصاف االَشراف 143
آیین نگارش تاریخ 158 ،32 ،23

ب)
بررســی آمــاری در مــورد اعضــای هیــأت آموزشــی و
پژوهشــی دانشــگاهها و ّ ِ
مؤسســات آمــوزش عالــی در
ایــران ،100 ،99 ،98 ،95 ،94 ،89 ،71 ،63 ،49 ،32

پ)
پژوهشی در تاریخ معاصر ایران 159 ،50 ،44
آمــوزش وزارت پُســت و
پنجاهمیــن ســال مرکــز
ِ
تلگــراف و تلفــن :دانشــکدۀ مخابــرات 25

ت)
تاریخ آموزش و پرورش در سدۀ بیستم 158 ،32
تاریــخ تحــ ّول دانشــگاه تهــران و ّ ِ
مؤسســات عالــی
آموزشــی ایــران در عصــر خجســته پهلــوی ،98 ،89
159
تاریخ مختصر تعلیم و تربیت 158 ،71 ،49
تاریــخ ّ ِ
تمدنــی جدیــد در ایــران ،50 ،25
مؤسســات ّ
159 ،71
تاریــخ هشــتاد ســالۀ دانشــکدۀ ف ّنــی دانشــگاه تهــران
159 ،89
تاریخچــۀ تحــ ّول و تغییــرات ســاختارهای تشــکیالت
وزارت صنایــع و معــادن از  1285تــا  1380ش،49 .
158
تحریر اصول اقلیدسی 144
تحریر مجسطی بطلمیوس 144
ِلم الهیئه 143
التَّذک َِره فی ع ِ
تطبیق گاهنامهها 23
تعاریــف و مفاهیــم آمــاری علــوم ،تحقیقــات و ف ّنــاوری
157 ،32
َنسوق نامه (کانیشناسی) 143
ت ُ

ج)
َجوام ُِع الحساب بالت ِ
َّخت والتُّرابِ 142
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 )3نمایۀ اسناد،کتاب ها،
ّ
ومجلت
مقاالت

158 ،123 ،116 ،113 ،111 ،106
بررسی تح ّوالت آموزش و پرورش 158 ،71 ،49
بیست باب در َمعرفت ا ُ ُ
سطرالب 143

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

چ)
الدین
ناصر ّ
چهــل ســال تاریــخ ایــران در دورۀ پادشــاهی ُ
شاه 157 ،89

ح)
حیات یحیی 158 ،49 ،43

خ)
خالصۀ زندگینامۀ علمی دانشمندان 158 ،147

د)
دانشــگاهها و ّ ِ
آمــوزش عالــی و رشــتههای
مؤسســات
ِ
تحصیلــی ســال  1351ش،98 ،95 ،89 ،81 ،71 ،49 .
156 ،116 ،113 ،100
دانشــمند طــوس :مجموعــه مقــاالت گردهمایــی علــم
یــن طوســی ،147
َصیر ّ
الد ِ
و فلســفه در آثــار خواجــه ن ُ
157
دانشــنامۀ جهــان اســام ،113 ،100 ،89 ،78 ،26
159،158،157،147
آموزش عالی ایران 26
دائرهالمعارف
ِ
دائرهالمعارف فارسی 159 ،50
دفترچــۀ دانشــگاهها و ّ ِ
آمــوزش عالــی و
مؤسســات
ِ
رشــتههای تحصیلــی ســال  1351ش26 .
دیدههــا و شــنیدهها ،خاطــرات میــرزا ابوالقاســم
کحــال زاده 159 ،50
خــان ّ

ر)
راهنمای دانشگاه کار 156 ،123
راهنمــای داوطلبــان ورود بــه آمــوزش عالــی ،نیمــۀ
دوم ســال  1355ش156 ،98 ،95 ،93 ،89 .

راهنمــای رشــتههای تحصیلــی ،شــرایط اختصاصــی و
نحــوۀ انتخــاب دانشــجو در دانشــگاهها و ّ ِ
مؤسســات
آمــوزش عالــی ،116 ،113 ،100 ،98 ،81 ،71 ،49
ِ
156 ،126 ،123
راهنمای ّ ِ
آموزش ارتباطات 25
مؤسسۀ عالی
ِ
رجــال پارلمانــی ایــران از مشــروطه تــا انقــاب ،100
159 ،113
ِرسال َ ُه الشّ افیه 143
رسالۀ دوازده امام 141
رشــتههای تحصیلــی دانشــگاهها و ّ ِ
ـوزش
مؤسســات آمـ ِ
عالــی ایــران بــر اســاس مص َّوبــات مراجــع ذیربــط از
ســال  1301تــا ســال  1358ش،113 ،100 ،89 ،81 .
158 ،126
رشــتههای تحصیلــی موجــود در دانشــگاهها و
ِّ
آمــوزش عالــی کشــور ،100 ،98 ،95 ،93
مؤسســات
ِ
157 ،126 ،113 ،109
روابــط ایــران و یونســکو (کمیســیون ملّــی یونســکو در
ایــران) ســالهای  1327-57ش160 ،71 .
روزنامۀ ّ
اطالعات 156 ،49 ،41
رونــد تکوینــی و تطبیقــی تعلیــم و تربیــت جهانــی در
ســدۀ بیســتم 158 ،32

ز)
زندگینامــه رجــال و مشــاهیر ایــران (1299 – 1320
ش159 ،113 ،100 ).
زیج ایلخانی 143
ِ

س)
احصائیــۀ معــارف ســالهای  1307و 1308
ســالنامه و
ّ
ش156 ،51 ،49 .
احصائیــۀ معــارف ســالهای 1310-1309
ســالنامه و
ّ
ش156 ،49 ،46 .
سالنامۀ پُستی و تلگرافی سال  1315ش156 ،71 ،49 .

ش)
شــرح حــال رجــال سیاســی و نظامــی معاصــر ایــران
159 ،113 ،100
شــصت ســال آمــوزش عالــی ،تحقیقــات و ف ّنــاوری در
ایــران 157 ،128 ،78 ،26
آمــوزش ف ّنــی و حرفــهای موجــود
شــناخت مراکــز
ِ
کشــور 157 ،109

ص)
صدرالتواریخ 157، 34
صلوات خواجه نصیر 141

تمدن اسالمی 157،147
فرهنگ اصطالحاتِ علوم و ُّ
فهرســت دانشــگاهها و ّ ِ
آمــوزش عالــی
مؤسســات
ِ
کشــور 157 ،98

ق)
قوانیــن و اساســنامههای مصــ َّوب دانشــگاهها و
ِّ
ـوزش عالــی کشــور تــا ســال  1349ش.
مؤسســات آمـ ِ
158 ،109 ،98 ،93 ،89 ،71 ،49

ک)
ـوزش عالــی در
کارنامــۀ پژوهشــی وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
ســال  1366ش157 ،147 .
آمــوزش عالــی
کارنامــۀ پژوهشــی وزارت فرهنــگ و
ِ
کشــور در ســال  1368ش157 ،147 .
َکشف القِناع َعن اَسرا ِر شَ ُ
کل ال َق ّطاع 143

گ)
گاهنامۀ پنجاه سال شاهنشاهی پهلوی 157 ،49
گاهنامۀ تطبیقی 23
الیتهــای دانشــگاهها و
گــزارش خالصــهای از ف ّع ّ
آمــوزش عالــی کشــور 157 ،147
مراکــز
ِ
گــزارش طرحهــای تحقیقاتــی دانشــگاهها و مراکــز
ـوزش عالــی
تحقیقاتــی وابســته بــه وزارت فرهنــگ و آمـ ِ
در ســالهای  1366و  1365ش157 ،147 .

ل)
لغتنامۀ دهخدا 158 ،147 ،32 ،24
المآثر و اآلثار 157 ،89

نــــــــــــمــــــــــــــا یـــــــــــــــــه

ســالنامۀ ّ ِ
مؤسســات علمــی و فالحتــی کــرج ،49 ،45
156
سرگذشــت ســازمانها و نهادهــای علمــی و آموزشــی
در ایــران 160 ،98 ،93 ،89
ســند شــمارۀ  16201مرکــز اَســناد ریاســت جمهــوری
158 ،71 ،57 ،49 ،25
ســند شــمارۀ  27/190/07-240معاونــت اَســناد ملّــی
ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ ملّــی ج.ا.ایــران ،71 ،70
156
ســند شــمارۀ  1/19/33-297معاونــت اَســناد ملّــی
ســازمان اَســناد و کتابخانــۀ ملّــی ج.ا.ایــران ،71 ،69
158
سی فصل در تقویم 143
سیاســتهای صنعتــی دوران رضاشــاه (1304-1320
ش160 ،71 ،49 ).
ســیر تحــ ّول تاریخــی ّ ِ
آمــوزش عالــی در
مؤسســات
ِ
آمــوزش عالــی) ،89
ایــران (اساســنامههای مراکــز
ِ
158
ســیر تکوینـ�ی آم�وـزش ف ّن��ی و حرف��های در ایــران
161 ،127

ف)

یــن طوســی
تاریــخ دانشــگاه صنعتــی خواجــه ن َصی ُرالدّ
ِ

م)
ُم َت ّ ِ
وسطات 144
مجلّۀ ایرانشهر 157 ،147
مجلّۀ تعلیم و تربیت 158 ،49
مجموعۀ قوانین سال  1310ش157 ،71 .
مــدارس جدیــد در دورۀ قاجاریّــه :بانیــان و پیشــروان
59 ،49
مقالۀ بغایری 158 ،89
مقالۀ پهلوی 78
مقالۀ پهلوی ،سلسله 157 ،113 ،100
مقالۀ تحریر 159 ،147 3
مقالۀ تلگراف 159 ،71 ،50

مقالۀ خواجه 158 ،147
دارال ُفنون 159 ،50
مقالۀ ُ
ݑ
مقالۀ دائرهالمعارفی تلگراف 26
نصیرالدیــن طوســی ،147
مقالــۀ کتابشناســی خواجــه
ّ
157
مقالۀ هنرستان رنگرزی 158 ،71 ،49
قدمه التَّذک َِره فی عِلم الهیئه 158 ،147
ُم َّ
مکتب تحریر 144
ِ

و)
وزیــران علــوم و معــارف و فرهنــگ ایــران ،113 ،100
160
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