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توسعه حوزه مدیریت فناوری و نوآوری در کشور، مرهون تالش ها و فعالیت های جمع گسترده ای از فعاالن و 
متخصصان حوزه مدیریت فناوری و نوآوری است که سالیان سال در این حوزه به امر مطالعه، پژوهش، مشاوره 

و اجرا مشغول بوده اند. 
فناوری و  بر توسعه متخصصان در حوزه مدیریت  مبنی  ایران در راستای رسالت خود  فناوری  انجمن مدیریت 
نوآوری، اقدام به مستندنمودن بخشی از زندگی شغلی و حرفه ای چندین تن از فعاالن و متخصصان این حوزه 
از  بتوانند  متخصصان،  این  با  بهتر  و  بیشتر  آشنایی  ضمن  بعدی،  نسل های  متخصصان  و  فعاالن  تا  است  نموده 

آموخته ها و مسیرهای طی شده و درس آموخته های ایشان بهره ببرند. 
این کتاب حاوی مطالبی جهت آشنایی با ۸ نفر از فعاالن و متخصصان حوزه مدیریت فناوری و نوآوری است 
و امید است در آینده نزدیک، بتوان این مسیر را ادامه داد و جمع بیشتری از فعاالن و متخصصان این حوزه را به 

مخاطبان معرفی نمود.  
بر خود الزم می دانم که از تالش های سرکار خانم ربابه باستانی، که به انجام مصاحبه و پیاده سازی متن آن ها اقدام 
را عهده دار  ادبی متن مصاحبه ها  از آقای دکتر محمدحسین شجاعی، که ویرایش علمی و  نمودند، و همچنین 

شدند، صمیمانه تشکر نمایم.

امیر قدیری
دبیر انجمن مدیریت فناوری ایران
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به عنوان اولین رئیس انجمن مدیریت فناوری، 
از تحصیالت و بازگشتتان به ایران بفرمایید.

در  را  لیسانس  فوق  برگشتم.  ایران  به   1378 سال 
رشته مهندسی صنایع و مدرک دکتری را در رشته 
به  که  سالی  همان  در  گرفتم.  فناوری  مدیریت 
ایران آمدم، با وجود اینکه اولین دانش آموخته رشته 
دوره  کننده  برگزار  اولین  و  نبودم  فناوری  مدیریت 
رئیس  اولین  عنوان  به  نبودم؛  فناوری هم  مدیریت 

انجمن مدیریت فناوری انتخاب شدم.

چه افراد و سازمان هایی برای اولین بار مباحث 
مدیریت فناوری را مطرح کردند؟ همکاری شما 

با آنان چگونه بود؟
که  بود  سازمانی  اولین  صنعتی،  مدیریت  سازمان 
وقت  اساتید  توسط  را  فناوری  مدیریت  دوره های 
نصیرزاده  غالمرضا  و  نوری  حمید  دکتر  آقایان 

برگزار کرده بود. آقای دکتر شهیدی هم در دانشگاه 
تهران دوره هایی برای اهل صنعت، به خصوص برای 
می شدند،  معرفی  صنایع  وزارت  توسط  که  افرادی 
برگزار کرد. فرد بعدی آقای دکتر شفیعا از دانشگاه 
علم و صنعت بود که شاخه ای به نام مهندسی صنایع 
در آن دانشگاه ایجاد کرد. ایشان هم در زمینه انتقال 
دوره هایی  هم  و  می داد  مشورت  به صنایع  فناوری 

برای مدیران برگزار می کرد.

جنابعالی  هم  شریف  صنعتی  دانشگاه  در 
برگزارکننده این دوره بوده اید...

بله. در اولین روز کاری ام در دانشگاه صنعتی شریف 
دیدم که رشته ای به نام مدیریت فناوری در دانشگاه 
زمینه  این  در  هم  درسی ای  واحد  و  ندارد  وجود 
تدریس نمی شود. در آن زمان، آقای دکتر سهراب پور 
رئیس دانشگاه بودند. با موافقت ایشان درسی به نام 

1. گفتگو با دکتر محمدرضا آراستی

دکتر محمدرضا آراستی از سال 1378 به اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف پیوسته و 
هم اکنون، دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد آن دانشگاه است. وی دکترای خود را در رشته 
مدیریت فناوری از دانشگاه پلی تکنیک کرونوبل در کشور فرانسه اخذ کرده است. زمینه های 

مورد عالقه وی در تحقیق و تدریس، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت استراتژیک فناوری، 
استراتژی فناوری و نوآوری، ارزیابی فناوری و توسعه محصول جدید است. دکتر آراستی 
از بنیان گذاران انجمن مدیریت فناوری ایران )IRAMOT(، اولین رئیس این انجمن و نیز 

عضو انجمن بین المللی مدیریت فناوری )IAMOT( است. مقاالت متعددی از وی در نشریات 
بین المللی و داخلی و در کنفرانس های معتبر بین المللی به چاپ رسیده است. او همچنین مشاور 

ارشد بنگاه های بزرگ و صاحب نام خصوصی و دولتی در زمینه برنامه ریزی استراتژیک مبتنی 
بر توانمندی های فناورانه، تدوین استراتژی فناوری، ارزیابی فناوری، انتخاب فناوری مناسب و 

انتخاب روش و منبع مناسب کسب فناوری است.
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»مدیریت فناوری« ایجاد شد که شروع به تدریس آن 
کردم. بعد از مدتی این درس تبدیل به گرایشی به نام 
»مدیریت کسب و کار«  شد که در آن دانشجویان را 

به سمت مدیریت فناوری هدایت کردیم.

در مورد برگزاری دوره دکتری مدیریت فناوری 
در دانشگاه صنعتی شریف بفرمایید.

فناوری  مدیریت  دکتری  دوره  اولین   1384 سال 
از  یکی  ـ  انگلستان  ساسکس  دانشگاه  همکاری  با 
پنج دانشگاه برتر دنیا در رشته سیاست گذاری علم 
و فناوری ـ آغاز شد. از آن سال سه دوره برگزار شد 
صنعتی  دانشگاه  توسط  دانشجو   15 دوره  هر  در  و 
را  مدتی  دانشجویان  این  شدند.  پذیرش  شریف 
ایران  به  بعد  می گذراندند،  ساسکس  دانشگاه  در 
آن  به  مطالعاتی  فرصت  برای  مجدداً  و  می آمدند 
دانشگاه اعزام می شدند و بعد از بازگشت به کشور، 
در صنایع و مؤسساتی که حامی آنان بودند و هزینه 
دوران دانشجویی آنان را پرداخت می کردند، مشغول 

به کار می شدند.

لطفاً از شکل گیری و تأسیس انجمن مدیریت 
فناوری بفرمایید.

احساس شد.  نیاز  انجمن، یک  تشکیل  با  رابطه  در 
وقتی این موضوع را در دانشگاه مطرح کردم، مطلع 
شدم عده ای در مرکز مطالعات فناوری شریف مشغول 
فعالیت هستند و همین موضوع را پیگیری می کنند. 
با آنان همکاری کردم و به همراه 19 نفر از مدیران، 
پیشکسوتان صنعت و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها 

به عنوان هیئت مؤسس انجمن انتخاب شدیم.

انتخاب  انجمن  رئیس  اولین  عنوان  به  و شما 
شدید...

بله. بنده در جلسات هیئت مؤسس شرکت داشتم و 
با نگاه مدیران نسبت به فناوری و همچنین فضای 
راهکارهایی  داشتم.  آشنایی  زمینه  این  در  جامعه 
علوم،  وزارت  در  آن  طرح  با  که  بودم  داده  ارائه 
مدیریت  انجمن  تأسیس  مجوز  اخذ  به  موفق 

روی  از  دوستان  و  شدیم  علوم  وزارت  از  فناوری 
رئیس  عنوان  به  را  من  داشتند،  بنده  به  که  لطفی 

انجمن انتخاب کردند.
روی  از  فناوری«  مدیریت  »انجمن  کردن  تبدیل 
زحمات  کافی  امکانات  با  مستقل  مکانی  به  کاغذ 
زیادی می طلبید که مرهون کمک دوستان و سایر 
انتخاب  با  انجمن  ایجاد  است.  انجمن  اعضای 
وسایل  تهیه  به  بعد  و  شد  شروع  مناسب  مکان 
انجمن  آرم  طراحی  و  پرسنل  استخدام  اداری، 
شد  برگزار  کوتاه مدت  دوره های  همچنین  رسید. 
به  اقداماتی  جامعه  در  فناوری  ترویج  جهت  در  و 

آمد. عمل 

ایده برگزاری کنفرانس مدیریت فناوری در چه 
سالی مطرح شد؟

ایده  این  انجمن،  تشکیل  اول  سال های  همان 
مطرح شده بود. مرکز تحقیقات نیرو اولین و دومین 
در  نیز  انجمن  این  و  بود  کرده  برگزار  را  کنفرانس 
با  فناوری  مدیریت  رشته  ارتقاء  و  ترویج  راستای 
این مرکز همکاری داشت. پس از برگزاری دومین 
برگزاری  و  شد  چالش هایی  دچار  مرکز  کنفرانس، 
کنفرانس از سال 1386 به انجمن مدیریت فناوری 

واگذار شد.
پس از اینکه چهار دوره کنفرانس مدیریت فناوری 
بین المللی  کنفرانس  به  کنفرانس  این  شد،  برگزار 
مدیریت فناوری تغییر عنوان داد. بنده این افتخار را 
داشته ام که از کنفرانس اول عضو کمیته علمی آن 
بودم و اکنون چهار سال است که دبیر کمیته علمی 
هستم؛ اما فکر می کنم نوبت این است که کار را به 

جوانان واگذار کنیم.

انجمن  گذشته  سال  چند  ارزشیابی های  در 
مدیریت فناوری به عنوان انجمن برتر شناخته 
آینده  برای  انجمن  برنامه های  است.  شده 

چیست؟
این رشته در جامعه  انجمن، ترویج  این  برنامه  اهم 
را  خود  واقعی  جایگاه  هرچند  یافت.  تحقق  که  بود 
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طرح های  در  آن  مناسب  جایگاه  چراکه  نکرد  پیدا 
نوپا  رشته  این  اما  است؛  نشده  لحاظ  هنوز  کالن 
دانشگاه ها  در  علمی  رشته  یک  عنوان  به  توانست 
جایگاه مناسبی پیدا کند تا جایی که دانش آموختگان 
باالیی رسیدند. حاال وقت آن  به سطوح  این رشته 
است که دوره مدیریت فناوری در دانشگاه ها مورد 
بازنگری قرار گیرد و تخصصی تر و باکیفیت تر شود. 
به  هرکدام  تا  کنند  توافق  هم  با  باید  دانشگاه ها 
دانشگاه  یک  مثال،  برای  شوند.  تبدیل  قطب  یک 
رشته ای از زیرشاخه های مدیریت فناوری را آموزش 
دهد. دانشگاه دیگر، رشته دیگری غیر از آن رشته 
جامعه  مناسب  دانش آموختگان،  و  دهد  آموزش  را 

صنعتی تربیت شوند.

ایجاد  تغییراتی  هم  کنفرانس  برگزاری  در  آیا 
خواهد شد؟

یکی از اهداف انجمن، افزایش تعامالت بین المللی است 
که هر ساله در برگزاری کنفرانس های بین المللی شاهد 
دنیا  در  فناوری  مدیریت  انجمن  اکنون،  هستیم.  آن 
شناخته شده است و در منطقه نیز نسبت به کشورهای 
همسایه، وضعیت بهتری داریم؛ اما در تالشیم با بهبود 
روابط سیاسی تعداد شرکت کنندگان خارجی را افزایش 
دهیم و دامنه آن را به کشورهای دورتر برسانیم و از 
اساتید خارجی بیشتری برای سخنرانی دعوت کنیم تا 
با شناخت انجمن، مشارکت در پروژه های بین المللی 
افزایش یابد. امیدوارم با تالش و همدلی و همکاری ای 

که در اعضای انجمن وجود دارد این امر ادامه یابد.
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از  پیش  از  را  موافقید صحبت  اگر  دکتر،  آقای 
ورودتان به دانشگاه شروع کنیم...

من متولد سال 1333، اهل شهرستان اردستان هستم 
به  سپس  گذراندم.  آنجا  در  را  ابتدایی  تحصیالت  و 
تهران آمدم و دوران دبیرستان را در دبیرستان مروی 
تا   1352 سال های  در  رساندم.  اتمام  به  امیرکبیر  و 
1354 دوران خدمت را به عنوان سپاه دانش در یکی 
از روستاهای آذربایجان شرقی گذراندم. در آن مدت 
به اتفاق روستاییان محل مدرسه ای ابتدایی ساختیم و 
سپس در همان مدرسه  روستایی به تدریس در مقطع 
ابتدایی مشغول شدم. این اولین تجربه  تدریس من 
دانشگاه های  در  تدریس  امروز هم مشغول  تا  و  بود 

کشور بوده ام.

کشور  از  خارج  در  را  کارشناسی  مقطع  شما 
می گذرانید که با پیروزی انقالب به کشور بازگشتید...

بله. سال 1354 برای ادامه  تحصیل به آمریکا رفتم که 
با شروع انقالب و پس از فارغ التحصیل شدن در رشته  

مهندسی مکانیک به کشور بازگشتم. وقتی به ایران 
آمدم به دیدار تعدادی از دوستان قدیمی ساکن جنوب 
تهران رفتم. محل مالقات منزل یکی از دوستان بود. 
آقایان حمزه لویی، محمد کاظمی و حسین قاسمی   که 
بعداً همکاران سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
شدند ـ از ایجاد سازمانی برای حمایت از مخترعان، 
مبتکران و نوآوران صحبت می کردند. دو ـ سه نسخه 
اساسنامه هم در دست داشتند. بنده که فارغ التحصیل 
مهندسی مکانیک بودم و تجربه  اندکی داشتم وارد 
و  کردم  کمک  آن ها  به  وسع  حد  در  شدم؛  گفتگو 
صنعتی  و  علمی  پژوهش های  »سازمان  اساسنامه  
ایران« را نوشتیم. این اساسنامه بعد از ویرایش های 
انقالب  شورای  دبیرخانه   به  تصویب  برای  الزم، 

فرستاده شد.
و  مخترعان  از  حمایت  سازمان  این  اصلی  هدف 
فعالیت های  انجام  با  نهایتاً  که  بود  کشور  نوآوران 
تحقیق و توسعه می بایست به ایجاد و توسعه  فناوری 
در سطح ملی می رسید. برای این منظور می کوشیدیم 

2. گفتگو با دکتر حجت اهلل حاجی حسینی

دکتر حجت اهلل حاجی حسینی از نخستین دانش آموختگان مدیریت فناوری در ایران است که 
دوره  دکترای تخصصی خود را در دانشگاه بردفورد انگلستان گذرانده است. او از مؤسسان سازمان 
پژوهش های علمی و صنعتی ایران و عضو هیئت علمی و رئیس پژوهشکده ِی مطالعات فناوری های 

نوین این سازمان است. دکتر حاجی حسینی از اعضای هیئت مؤسس انجمن مدیریت فناوری ایران 
نیز بوده و در دومین دوره  فعالیت انجمن، ریاست آن را بر عهده داشته است. وی همچنین مدیر 

مسئول فصلنامه  مدیریت توسعه  فناوری، یکی از سه نشریه  تخصصی سیاست گذاری و مدیریت 
فناوری در کشور، است. دکتر حاجی حسینی همواره در کنار مسئولیت های مختلف اجرایی به 

تدریس در دانشگاه های مختلف کشور نیز مشغول بوده است.
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تا از طریق فراهم کردن حمایت ها و ارائه  تسهیالت 
 علمی، فنی، مالی، حقوقی و معنوی و فراهم آوردن 
بین  مؤثر  و  بهره ور  تعامل  برای  الزم  ترتیبات 
صنعتگران و مبتکران کشور با بخش های صنعتی، به 
نوآورانه و کاربردی کردن آن ها در  ایده های  تقویت 

صنعت کمک کنیم.

و  علمـی  پژوهش هـای  »سـازمان  اساسـنامه 
صنعتی ایران« در چه سـالی به تصویب رسـید؟

در زمان شروع کار سازمان، مجلس شورای اسالمی 
و  برنامه ها  انقالب  شورای  و  بود  نگرفته  شکل 
اساسنامه   می نمود.  اتخاذ  را  قانونی  تصمیمات 
تدوین شده توسط یکی از دوستان به دبیرخانه  شورای 
انقالب ارسال شد. در آن زمان آقای ابوالفضل اجاره دار 
که دبیر پیگیری موضوعات شورای انقالب بود و در 
داشت،  مؤثری  نقش  هم  اساسنامه  شدن  نهایی 
توانست موافقت اعضای شورای انقالب را کسب کند 
و اساسنامه را در تاریخ 24 /59/4 به تصویب برساند. 

ایشان اولین رئیس سازمان شد.

جنابعالی در این سازمان چه مسئولیتی داشتید؟
رئیس جمهور  نظر  زیر  سازمان  اولیه،  اساسنامه   در 
بنده  می شد.  اداره  سرپرستی  شورای  توسط  و  بود 
عضو شورای سرپرستی سازمان و کارشناس بررسی 
اقتصادی ـ فنی طرح های پژوهشی و ابتکاری بودم. 
در مراحل بعدی شکل گیری و تکامل سازمان تاکنون 
معاونت  مکانیک،  بخش  ریاست  مسئولیت های 
اجرایی، معاونت پژوهشی، معاونت تولید نیمه صنعتی، 
طرح  معاونت  برنامه ریزی،  امور  در  رئیس  قائم مقام 
و برنامه و ریاست پژوهشکده  مطالعات و تحقیقات 
سایر  هرچند،  داشته ام.  عهده  بر  را  سازمان  فناوری 
دوستان بازنشسته شدند، اما من به علت اینکه عضو 
برای  بیشتری  فرصت  علمی سازمان هستم،  هیئت 
به عنوان  حاضر  حال  در  و  دارم  اختیار  در  کارکردن 
در  نوین  فناوری های  مطالعات  پژوهشکده  رئیس 

سازمان مشغول به خدمت هستم.

و  علمی  پژوهش های  سازمان  کار  شروع  با 
صنعتی چه اقداماتی برای حمایت از تحقیق و 

توسعه انجام شد؟
بعد از تشکیل سازمان، به تدریج تشکیالت و بخش های 
و  برق  مکانیک،  بخش های  شدند.  ایجاد  آن  اصلی 
شیمی رشته های اصلی بودند که مخترعان کارهای 
خود را به آن ها تحویل می دادند. فضای باز، با نشاط 
و پرکاری بود. ما تجربه  چندانی نداشتیم؛ لذا با استفاده 
و  بررسی طرح ها  به  و مشاوران  قدیمی ها  از تجارب 
ایده ها پرداختیم. اما طرح ها خیلی زیاد بود. تعداد زیادی 
ـ اعم از افراد باسواد و کم سوادـ  سعی می کردند ایده ای 
ارائه دهند. در واقع، به شکلی می خواستند ِدین خود 
را نسبت به انقالب ادا کنند. در سال های بعد سازمان 
وظایف  این  شد.  گسترده تر  وظایفش  و  هدفمندتر 
شامل حمایت از تکمیل چرخه  تحقیق تا تولید برای 
ایجاد سازوکارهای  نتایج تحقیقات،  به کارگیری مؤثر 
حمایتی با سازمان دهی تشکیالت و امکانات مناسب، 
و ارائه  خدمات اطالع رسانی و ایجاد ارتباط مؤثر میان 

عرضه کنندگان و متقاضیان فناوری می شد.
از  پس  و  سازمان  کار  شروع  اولیه   سال های  در 
برای  فنی،  و  شکل گیری بخش های مختلف علمی 
و  کارگاه  چند  نوآوران کشور  به  بهتر  ارائه  خدمات 
سازمان  دیگر  طرف  از  شد.  تأسیس  آزمایشگاه 
نظر  در  نوآوران  استقرار  برای  را  خاصی  محل های 
امکانات  و  فضا  داشتن  قرار  اختیار  در  با  تا  گرفت 
اولیه بتوانند نمونه  اولیه  محصول خود را تولید کنند، 
از  پس  و  دهند  انجام  آن  روی  را  الزم  بررسی های 

انجام اصالحات الزم به مرحله ِی تولید برسانند.
تا   1360 سال های  در  گفت  بتوان  جرئت  به  شاید 
1362 اولین مراکز رشد توسط سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی در استان ها ایجاد شد که در سال های 
فناوری  و  علم  پارک های  به  و  یافت  گسترش  بعد 
رشد  مرکز  مانند  عناوینی  زمان  آن  در  شد.  تبدیل 
علمی  محیط  در  هنوز  فناوری  و  علم  پارک های  یا 
ابتکار  با  نبود ولی سازمان  ایران شناخته شده  و فنی 
در  امروزه  که  کرد  ایجاد  را  امکاناتی  و  فضاها  خود 
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شکل پیشرفته و مدرن خود مرکز رشد و پارک علم و 
فناوری نام گرفته است.

ریاست  به  معتمدی  دکتر  آقای  انتصاب  از  پس 
سازمان  در  را  علمی  آزمایشگاه های  ایشان  سازمان، 
ایجاد کردند و با تغییرات به عمل آمده در اساسنامه، 
ساختار سازمان به سمت توسعه  فناوری رفت. امروز 
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران دارای 8 
پژوهشکده، 120 عضو هیئت علمی و 50 کارشناس 

فنی و علمی است.
بعد از تشکیل سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
در تهران، به دلیل حجم باالی کار و مراجعات زیاد 
نوآوران از سایر استان های کشور، در 9 استان دیگر 
نیز مراکزی تأسیس شد تا حمایت های علمی، مادی 
و معنوی سازمان به نوآوران مناطق مختلف ارائه شود. 
در سال 1381 این مراکز استانی به پارک های علم و 

فناوری تغییر نام یافتند و از سازمان جدا شدند.

لطفاً در مورد ادامه تحصیلتان در رشته  مدیریت 
فناوری بفرمایید.

پژوهش های  سازمان  در  لیسانس  مدرک  با  من 
احساس  اما  بودم،  کار  به  مشغول  صنعتی  و  علمی 
سال  در  بنابراین  بدهم؛  تحصیل  ادامه  باید  کردم 
را شروع  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  1368 تحصیل 
صنایع  مدیریت  رشته ِی  در  سال 1370  در  و  کردم 
صنعتی  دانشگاه  صنایع  مهندسی  دانشکده ِی  از 
امتحان  از آن در  فارغ التحصیل شدم. پس  امیرکبیر 
اخذ  و  قبولی  از  بعد  و  کردم  خارج شرکت  به  اعزام 
پذیرش از دانشگاه بِردفورد1 به کشور انگلستان رفتم. 
در سال 1374 در مقطع دکتری تخصصی در رشته  
به  بالفاصله  و  فارغ التحصیل شدم  فناوری  مدیریت 
کشور بازگشتم. در سال 1375 جزء یکی از پنج نفر 
دانش آموخته  رشته  مدیریت فناوری بودم. افرادی که 
در سال 1375 در رشته  مدیریت فناوری از انگلستان 
فارغ التحصیل شده بودند، آقایان دکتر ابراهیم معینی، 
دکتر محسن معصوم زاده، دکتر جعفر باقری نژاد، دکتر 

ناصر اخوان و بنده بودیم.

رمضان پور  قاسم  آقایان  پیگیری  با   ،1370 سال  در 
و حمایت  موافقت  با  و  اسماعیل مشیری  و  نرگسی 
رئیس وقت سازمان جناب آقای دکتر احمد معتمدی، 
پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی در سازمان 
گرفت.  شکل  ایران  صنعتی  و  علمی  پژوهش های 
راهبردی  مطالعات  انجام  پژوهشکده  این  مأموریت 
پیرامون فناوری در ایران بود. بررسی چگونگی رشد 
و توسعه فناوری در ایران با مطالعه سایر کشورها و 
بهره گیری از تجربیات آن ها از موضوعات مهم این 
پژوهشکده به شمار می رفت. تعدادی طرح و پروژه 
مشغول  پژوهشکده  علمی  اعضای  و  شد  تعریف 
مطالعه شدند و نتایج آن در طول چند سال به تدوین 
و  از کتب  انجامید. هریک  انتشار 90 تک نگاشت  و 
جزوات درباره ِی یکی از مؤلفه های فناوری و توسعه  
بود.  اجتماعی  و  اقتصادی  علمی،  جنبه های  از  آن 
ساختار، مأموریت ها و اولویت های علم و فناوری 19 
کشور خارجی نیز در این پژوهشکده مطالعه شد. این 
ساختار  طراحی  و  بیشتر  مطالعه  دستمایه ِی  مطالب 
وزارت علوم شد و نام وزارت فرهنگ و آموزش عالی 

به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر یافت.

ظاهراً نخستین سازمانی هم که برای تأسیس 
کرد،  اقدام  کشور  در  فناوری  مدیریت  رشته 

سازمان پژوهش های علمی و صنعتی بود.
پنج  آن  از  نفر  سه  انگلستان،  از  برگشت  از  بعد 
دکتر  آقایان  یعنی  فناوری،  مدیریت  دانش آموخته  
معینی، دکتر معصوم زاده و بنده، در سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی مشغول به کار شدیم و همگی عضو 
هیئت علمی پژوهشکده مطالعات و تحقیقات فناوری 
رشته  در  فارغ التحصیلی  از  بعد  ما  همگی  بودیم. 
مدیریت فناوری به اهمیت آن پی بردیم و خأل این 
رشته را در نظام آموزشی کشور مشاهده کردیم. در 
در  فناوری  مدیریت  با  مرتبط  نه رشته ای  زمان،  آن 
دانشگاه های ایران داشتیم و نه موضوع خوب شناخته 
شده بود؛ بنابراین با همفکری دوستان خصوصاً آقای 

1. Bradford 
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دکتر معینی از مرکز انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه 
)APCTT( وابسته به کمیسیون اقتصادی و اجتماعی 
محتوای  کردیم  تقاضا   )ESCAP( اقیانوسیه  و  آسیا 
فناوری  مدیریت  رشته   درسی  )سیالبس(  آموزشی 
را برای ایران تدوین کند. در سال 1376، این مرکز 
اعتباری معادل بیست هزار دالر برای این کار در نظر 
گرفت و جزوه  رشته و گرایش ها را به زبان انگلیسی 
از  سمیناری  گزارش  این  شدن  آماده  با  کرد.  آماده 
فناوری  انتقال  مرکز  از  و  شد  برگزار  سازمان  طرف 
آسیا و اقیانوسیه که در دهلی نو مستقر است، دعوت 
شد تا بسته ِی دروس رشته »مدیریت تکنولوژی« را 
در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری ارائه نماید و بحث 

و بررسی الزم روی آن انجام گیرد.
پس از نهایی شدن بسته آموزشی، در همان سال آن 
را در پژوهشکده مطالعات و تحقیقات تکنولوژی ترجمه 
کردیم و به عنوان پیشنهاد ایجاد رشته  مدیریت فناوری 
با سه گرایش »تحقیق و توسعه«، »نوآوری« و »انتقال 
تکنولوژی« به همراه منابع مورد نیاز آموزشی به وزارت 
علوم ارائه دادیم. پس از مکاتبه و انجام پیگیری های 
الزم از شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم، این رشته 
به تصویب رسید. در مقدمه کتابچه نیز قید شد که در 
برگزاری این دوره سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
ایران اولویت دارد. البته این رشته ابتدا در دانشگاه عالمه 
طباطبایی ایجاد شد و سپس در واحد علوم و تحقیقات 
دانشگاه آزاد و دانشگاه های شریف، تربیت مدرس و... 
دایر شد. سازمان پژوهش های علمی و صنعتی نیز در 
سال 1391 اولین دوره  سیاست گذاری علم و فناوری را 
که زیرمجموعه مدیریت فناوری است، در مقطع دکتری 

برگزار کرد.

ریاست  تاکنون   1384 سال  از  جنابعالی 
بر  را  نوین  فناوری های  مطالعات  پژوهشکده 
این  اقدامات  و  فعالیت ها  از  لطفاً  دارید.  عهده 

پژوهشکده بفرمایید.
نوین  فناوری های  مطالعات  پژوهشکده  فعالیت 
سابقه ای نزدیک به دو دهه دارد. این پژوهشکده با 

تربیت نیروهای متخصص و انجام مطالعات راهبردی 
در حوزه مدیریت توسعه فناوری نقش بازوی فکری 
و مشورتی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی و 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ایفا می کند.
که  است  پژوهشی  گروه  سه  دارای  پژوهشکده  این 
می تواند با مطالعات خود به نیازها و مسائل مدیران 
و تصمیم گیران حوزه ِی علم و فناوری هم در دولت 
مختلف  بخش های  و  کسب وکار  دنیای  در  هم  و 
مطالعاتی  دهد. طرح های  پاسخ  و صنعتی  اقتصادی 
از  گسترده ای  طیف  دربرگیرنده  پژوهشکده  این 
موضوعات است که شامل توسعه فناوری، نوآوری و 
نوآوری، کارآفرینی، سیاست گذاری علم و  نظام های 
فناوری، ارزیابی فناوری های نوین از جمله نانوفناوری، 
زیست فناوری، سلول های بنیادی، فناوری اطالعات و 
همچنین مطالعات تجاری سازی می شود. وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن 
و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات، وزارت 
کشور، صندوق پژوهشگران معاونت علمی و فناوری 
بنیاد  مخابرات،  تحقیقات  مرکز  جمهوری،  ریاست 
و شرکت  امام  بندر  پتروشیمی  نخبگان کشور،  ملی 
شهرک های صنعتی اصفهان و اراک از سازمان هایی 
هستند که از خدمات این پژوهشکده استفاده کرده اند. 
آموزشی ای  فعالیت های  پژوهشکده  این،  بر  عالوه 
صنایع  برای  آموزشی  کارگاه های  برگزاری  مانند 
و  فناوری  مدیریت  زمینه   در  دانشگاه های کشور  و 
تحصیالت  آموزشی  دوره های  برگزاری  و  نوآوری 
تکمیلی در رشته  سیاست گذاری علم و فناوری را نیز 

در دستور کار خود داشته است.

مؤسس  هیئت  اعضای  فهرست  در  شما  نام 
انجمن مدیریت فناوری هم دیده می شود. این 

انجمن چگونه شکل گرفت؟
در  فناوری  مدیریت  رشته   شکل گیری  از  بعد 
دانشگاه های مختلف و توسعه  آن در سطح جامعه 
نیاز به انجمن مدیریت فناوری احساس شد. افرادی 
که در این زمینه عالقه مند بودند، کسانی که در این 
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رشته تحصیالت دانشگاهی داشتند و کسانی که در 
دور هم جمع شدند.  داشتند،  آزاد  زمینه مطالعه  این 
پیشگام این موضوع هم  آقای دکتر مشایخی استاد 
دانشگاه صنعتی شریف  اقتصاد  و  مدیریت  دانشکده 
بودند و البته پیگیری های آقای دکتر آراستی هم بسیار 
مؤثر بود. دوستان دیگر هم از سایر دانشگاه ها آمده 
بودند و هیئت مؤسس شکل گرفت. سپس تشکیل 
مربوط  مراجع  طریق  از  قانونی  شکل  به  انجمن 
تصویب شد و انجمن در سال 1381 به ثبت رسید. 
پس از تصویب اساسنامه، انتخابات هیئت مدیره برگزار 
شد که آقای دکتر آراستی به عنوان رئیس اولین دوره 

انجمن مدیریت فناوری انتخاب شدند.

فناوری  مدیریت  انجمن  فعالیت  دوم  دوره  در 
جنابعالی به عنوان رئیس انجمن انتخاب شدید. 

در آن دوره چه اقداماتی انجام شد؟
در انتخابات دومین دوره انجمن، در کنار من این دوستان 
به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند )عالقه مندم 
نام اعضای هیئت مدیره را بگویم و از آن ها تشکر کنم(: 
مهندس سید جواد حسینی )دبیر انجمن(، دکتر امیرناصر 
اخوان، دکتر محمدعلی شفیعا، دکتر محمد مهدی نژاد 
نوری، دکتر مهدی فاتح راد، دکتر ابراهیم معینی، دکتر 

سید کمال طبائیان و آقای حمیدرضا شهروی.
در آن دوره به اتفاق سایر دوستان نشست های متعدد 
برگزار شد. شاخه های دانشجویی، آموزشی و پژوهشی 
نیز پیشنهاد کردیم. فعالیت ها در حال شکل گیری بود و 
به دنبال جا و مکان برای انجمن بودیم. محل تشکیل 
جلسات انجمن، پژوهشکده صنایع جهاد دانشگاهی 
میز  و  اتاق  یک  آنجا  بود.  شریف  صنعتی  دانشگاه 
داشتیم. پول کافی هم برای تهیه ساختمان نداشتیم. 
مدیریت و همکاران وجهی دریافت نمی کردند. حق 
عضویت ها هم اندک بود. در دوره ِی بعد انجمن در 
محل مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور مستقر شد 
که دوره شکوفایی انجمن بود و اکنون نیز ادامه دارد.

انجمن هر دو  در سال های 1383 و 1384 جلسات 
یکی  می شد.  برگزار  یکشنبه  روزهای  یک بار  هفته 

بررسی  شد،  مطرح  دوره  این  در  که  موضوعاتی  از 
تشکیالت انجمن بود. با طراحی ساختار، کمیته های 
کمیته  جمله  از  گرفت؛  شکل  انجمن  ذیل  مختلفی 
پژوهش  کمیته  شفیعا(،  دکتر  مسئولیت  )با  آموزش 
)با  )با مسئولیت دکتر مهدی نژاد(، کمیته تشکیالت 
مسئولیت مهندس حسینی( و کمیته های اطالع رسانی 
مسئولیت  انجمن  اجرایی  کمیته های  پذیرش.  و 
ایجاد  اجرایی،  اقدامات  برنامه ریزی  سیاست گذاری، 
هماهنگی و هم افزایی میان گروه های تخصصی، ارائه 
خدمات اجرایی به گروه های تخصصی، تهیه مکاتبات 
رسمی انجمن و تدوین پیش نویس آیین نامه ها را بر 

عهده داشتند.
گروه های تخصصی انجمن نیز در زمینه ارتقاء و اشاعه 
نیروهای متخصص،  فناوری، توسعه  دانش مدیریت 
ارائه  خدمات مشاوره، بهبود امور آموزشی و پژوهشی 
انتشار  در  ملی، مشارکت  در سطح  فناوری  مدیریت 
مقاالت و نشریات و توسعه  روابط با جوامع تخصصی 

ملی و بین المللی مدیریت فناوری فعالیت می کردند.
که  شد  انجام  نیز  دیگری  فعالیت های  دوره  این  در 
مهم ترین آن ها برگزاری دوره های آموزشی، برگزاری 
عقد  و  سازمان ها  سایر  با  مشترک  نشست های 
علمی  مجامع  در  شرکت  همکاری،  تفاهم نامه های 
بین المللی، افزایش تعداد اعضای حقیقی و حقوقی و 

تأمین منابع مالی است.
دوم  دوره  در  که  آموزشی ای  برنامه های  مهم ترین 
انجمن برگزار شد سمینار آموزشی استقرار نظام جامع 
انتقال فناوری در صنعت  مدیریت فناوری و سمینار 
نفت، گاز و پتروشیمی بود. سازمان هایی هم که تعامل 
و ارتباط با آن ها را آغاز کردیم و همکاری هایی با آن ها 
تعریف شد عبارت بودند از مرکز تحقیقات راهبردی، 
برنامه ریزی،  و  مدیریت  سازمان  نوین،  مرکز صنایع 
مؤسسه استاندارد، دانشگاه صنعت نفت، وزارت امور 
گاز،  ملی  شرکت  معادن،  و  صنایع  وزارت  خارجه، 
و  ارتباطات  وزارت  اطالعات  فناوری  عالی  شورای 
فناوری اطالعات، بنیاد مستضعفان و جانبازان، شرکت 

پتروپارس و شرکت ایران خودرو.
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آقای دکتر رضوی از کودکی و شروع تحصیلتان 
بفرمایید.

در  مذهبی  متوسط  خانواده  یک  1333در  سال  در 
تهران به دنیا آمدم. پدرم قاضی دادگستری و از معدود 
حقوقدانان تحصیل کرده آلمان بود. خانواده پدری من 
به قم رفت وآمد  ما مرتب  بنابراین  اهل قم هستند؛ 
می کردیم و ارتباط نزدیکی با فامیل گسترده  پدری 
که ساکن قم بودند، داشتیم؛ حتی سال اول تحصیل 
را در دبستان امیرکبیر قم گذراندم. بعد از انتقال پدرم 
به تهران، مقطع دبستان و دبیرستان را در مدرسه ِی 
هدف گذراندم. در سال 1351 بعد از گرفتن مدرک 
دیپلم به آمریکا رفتم. در آنجا در رشته  مهندسی راه 
ادامه  نیویورک  پلی تکنیک  دانشگاه  در  ساختمان  و 
تحصیل دادم. بعد از اتمام دوره  مهندسی و با نزدیک 

شدن به دوره  انقالب به ایران برگشتم.

اما بعد دوباره به آمریکا برگشتید...
چند سال بعد از بازگشتم به ایران، موقعیتی پیش آمد 

که مجدداً به آمریکا رفتم و در دانشگاه راتگرز در مقطع 
کارشناسی ارشد و دکتری در زمینه  برنامه ریزی شهری 
و منطقه ای ادامه تحصیل دادم. مطالعات من محدود به 
مطالعات فنی نبود، بلکه مطالعات گسترده  اقتصادی 
و اجتماعی را دنبال می کردم و سعی داشتم با عوامل 
تحول جوامع آشنا شوم. شاید بتوانم بگویم مهم ترین 
اتفاقی که مرا به موقعیت امروزی رساند، شرایطی بود 
که به واسطه  همکاری با یکی از اساتید همان دانشگاه 
برایم پیش آمد. خانم دکتر مارکوسن طرحی تحقیقاتی 
توسعه   و  تکنولوژیکی  با عنوان »ارزیابی تحوالت  را 
منطقه ای در چهار کشور آمریکا، ژاپن، کره و برزیل« 
با نهادهای تحقیقاتی آمریکا پیش می برد و مرا هم 
به عنوان یکی از دستیاران خود انتخاب کرد. همکاری 

من با ایشان از آنجا شروع شد.

چه  شما  بود؟  چه  تحقیقاتی  طرح  این  هدف 
مسئولیتی در آن داشتید؟

طرح به دنبال روشن کردن این مسئله بود که چگونه 

3. گفتگو با دکتر محمدرضا رضوی

دکتر محمدرضا رضوی از پیشگامان توسعه و ترویج مباحثات سیاست صنعتی در کشور و از 
اعضای هیئت مؤسس انجمن مدیریت فناوری ایران است. او دانش آموخته  رشته  برنامه ریزی و 

سیاست گذاری منطقه ای با گرایش توسعه اقتصادی از دانشگاه راتگرز آمریکا است و سابقه  تدریس 
در دانشگاه های راتگرز، عالمه طباطبائی، شریف، تهران و دانشگاه آزاد اسالمی را دارد. دکتر 

رضوی همچنین صاحب تجربیاتی ارزشمند در انجام پروژه های پژوهشی ملی و بین المللی در 
حوزه   سیاست های صنعتی و توسعه  منطقه ای و سرمایه گذاری خارجی است. وی سال ها معاون 

شهرك هاي فن آوري برتر شرکت شهرك هاي صنعتي ایران )وابسته به وزارت صنعت، معدن و 
تجارت( بوده و در ِسمت های مشاور معاونان وزارت صمت و مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت 

خدمت کرده است. دکتر رضوی هم اکنون رئیس مؤسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني است.
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تحوالت تکنولوژیکی در این چهار کشور به نتایج و 
منطقه ای  تحوالت  و  می شود  منتهی  اقتصادی  آثار 
بررسی های  دلیل  همین  به  می خورد؛  رقم  چگونه 

میدانی و مطالعه از نزدیک ضروری بود.
من برای انجام تحقیقات در برزیل انتخاب شدم. در 
این بررسی توفیق آن را داشتم که با هزینه  پروژه 
این  در  باشم.  داشته  برزیل  به  ماهه ای  چهار  سفر 
زمان  آن  که  ـ  برزیلی  همکار  یک  اتفاق  به  سفر 
ـ  شد  برزیل  علوم  وزیر  بعد  و  بود  دانشگاه  استاد 
کردیم.  دنبال  را  تحقیقات  برزیل  شهر  چند  در 
شرکت   60 از  بیش  با  توانستیم  مدت  این  طی 
مختلف  ابعاد  و  کنیم  مصاحبه  چندملیتی  و  برزیلی 
فعالیت های آن ها را واکاوی کنیم. عمده کار ما در 
دوس  ژوزه  »سائو  شهر  اول،  شد:  انجام  شهر  سه 
کامپوس1« بود که مجتمع صنایع دفاعی برزیل در 
یعنی شرکت  برزیل  و فخر صنعتی  داشت  قرار  آن 
دوم،  می کرد.  فعالیت  آن  در  امبرائر2  هواپیماسازی 
مراکز  و  صنایع  مهم ترین  که  »کامپیناس3«  شهر 
تحقیقاتی دولتی و خصوصی برزیل در حوزه  فناوری 
اطالعات و انفورماتیک را در خود جای داده است و 

سوم، بخش هایی از کالن شهر »سائو پائولو4« بود.

این تحقیقات شما را از فضای مهندسی راه و 
ساختمان به دنیای صنعت و فناوری کشاند؟

دوس  ژوزه  سائو  در  بله.  توجهی  قابل  میزان  به 
قبیل  از  برزیل  نظامی  تجهیزات  کامپوس، 
هواپیماسازی، تانک سازی، موشک سازی، سامانه های 
رادیویی و ارتباطی، صنایع کامپوزیتی و ده ها شرکت 
حمایت های  با  که  داشت  وجود  آن ها  با  مرتبط 
استاد برزیلی آقای کامپولینا دنیز و باز شدن فضای 
دموکراتیکی که بر سیاست و حکومت برزیل حاکم 
موفق  و  دادیم  انجام  را  الزم  تحقیقات  بود،  شده 
در  کنیم.  مصاحبه  شرکت ها  این  اغلب  با  شدیم 
شرکت ها  کمک  با  را  پرسشنامه هایی  تحقیق،  این 
در  را  تکنولوژیکی  و  تحوالت صنعتی  که  پرکردیم 
آن ها تبیین و اندازه گیری می کرد. عالوه بر این، با 

اقدامات جدیدی که برای ایجاد خوشه ای از صنایع 
مثال  برای  شدیم.  آشنا  بود،  شده  ایجاد  کوچک 
پشتیبانی  )خدمات  سبرائی5  سازمان  از  شعبه ای 
سازمان  زیرمجموعه   که  را  کوچک(  شرکت های 
دیدیم. همچنین  بود،  برزیل  توسعه صنایع کوچک 
نهادهای تحقیقاتی که در زمینه های مرتبط فعالیت 
و  مدیران  با  و  کرده  بررسی  نزدیک  از  را  داشتند 

مسئوالن آ ن ها مصاحبه کردیم.
پس از آن هم سفری به شهر کامپیناس داشتم که 
شهری دانشگاهی در قلب ایالت سائو پائولو است و 
بخشی از فعالیت های قانون معروف برزیل در اوایل 
دهه 1980 یعنی »بازار رزرو شده برای فعالیت های 
انفورماتیک  صنایع  به  مربوط  که  انفورماتیک« 
داشت.  قرار  آنجا  در  است  برزیل  کامپیوتر  و 
چندملیتی  و  برزیلی  متعدد  شرکت های  فعالیت های 
از جمله آی بی ام6 و کامپک7، مراکز تحقیقاتی مانند 
تازه تأسیس شهر، همه  فناوری  پارک  و  سی تی آی8 

موضوع بررسی های عمیق ما بودند.
به هرحال، نتیجه این بررسی ها از یک سو دانشگاهی 
و در جهت تکمیل تز دکترای من بود و از سوی دیگر 
تحقیقاتی بود که مرا کاماًل با دنیای صنعتی، تجارت 
فعالیت های  نحوه   به ویژه  و  برزیل  کسب وکار  و 
عالوه،  به  کرد.  آشنا  برزیل  چندملیتی  شرکت های 
مطالعه  شرکت ها، حتی شرکت های کوچک های تِک9 
که در پارک فناوری رشد می کردند، مرا با تحوالتی 
به  دیکتاتوری  از دو دهه  در پی گذار  آشنا کرد که 

سمت دموکراسی اتفاق می افتاد.

1. São José dos Campos
2. Embraer
3. Campinas
4. São Paulo
5. SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas: Brazilian Mi-
cro and Small Enterprises’ Support Service)

6. IBM
7. Compaq
8. CTI
9. High-tech
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نتایج این تحقیقات را به ایران آوردید؟
در انجام این تحقیقات همکاری و همراهی دکتر دنیز 
خیلی به من کمک کرد. توضیحات پس زمینه ای او 
موجب شد اطالعات به دست آمده را در چهارچوب 
درست آن قرار دهم. بنابراین این اطالعات پراکنده 
نبود و می شد تصویر جامعی به دست آورد و به درک 
صحیحی از تحوالت فناوری، ارتباط با شرکت های 
سیاست گذاری  نحوه  صنایع،  در  کوچک  و  بزرگ 
پارک های  بستر  بنگاه ها در  دولت و چگونگی رشد 

فناوری رسید.
شد.  من  دکتری  تز  از  مهمی  بخش  بررسی ها  این 
در بخش تکمیلی آن هم به مقایسه  این شرایط با 
کشور  فناوری  ـ  قطب صنعتی  دو  در  که  تحوالتی 
پرداختم.  بود،  افتاده  اتفاق  تبریز  و  اصفهان  یعنی 
در  سماجت  و  طلبگی  عشق  هم  شهر،  دو  این  در 
پیگیری آنچه به دنبالش بودم و هم همراهی همسرم 
کمک  هم  و  ـ  بودیم  کرده  ازدواج  تازگی  به  که  ـ 
دوستانم این امکان را به وجود آورد که به اطالعات 
الزم دست پیدا کنم. مثاًل خودم داوطلب شدم چند 
هفته به تبریز بروم و چندین سخنرانی رایگان برای 
کارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت، انجام دهم 
و در مقابل آن ها هم امکان مصاحبه و ارتباط گیری 
با صنایع مهم تبریز مثل ماشین سازی، تراکتورسازی، 
فراهم  برایم  را  غیره  و  چرخشگر  کمپرسورسازی، 
در  خودم  هزینه   با  را  کارها  شکل  همین  کنند. 
اصفهان انجام دادم. در نهایت نوعی مقایسه  تطبیقی 
بین آنچه در برزیل و ایران شکل گرفته بود، انجام 
دادم. اما واقعیت این است که بخش های مهمی از 
این تحقیقات به واسطه  حضور در برنامه ای که استاد 
مارکوسن امکان پذیر کرده بود و طرح تحقیقاتی که 

ایشان فرموله کرده بود،  دنبال می شد.
بعد از دوره  دکترا به ایران برگشتم. ابتدای ورود به 
کشور به عنوان مشاور در شرکت شهرک های صنعتی 
دانشکده  در  مدتی  از  بعد  و  فعالیت کردم  به  شروع 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائی، به تدریس مشغول 
و  بودم  کرده  پیدا  که  تجربیاتی  به  توجه  با  شدم. 

ایشان  من،  مطالعات  از  مارکوسن  استاد  رضایت 
درخواست کرد که برای همکاری در انجام تحقیقی 

جدید به آمریکا و سپس به برزیل بروم.

این تحقیق جدید در چه زمینه ای بود؟
در سال 1376 خانم مارکوسن به من گفتند که تحقیق 
بود  قرار  تحقیق  این  در  کرده اند.  شروع  را  جدیدی 
بررسی شود که با فروپاشی بلوک شرق و کاهش نسبی 
بودجه های نظامی در سراسر دنیا باید منتظر چه تبعاتی 
در صنایع های تِک و بخش های مرتبط با موشک سازی، 
هواپیماسازی، آی تی و... بود و به ویژه تبعات آن برای 
اقتصاد مناطقی که این صنایع در آن ها فعالیت داشته اند، 
چه بوده است. استاد مارکوسن گفت این پروژه را از 
»بنیاد ملی علوم1« گرفته و قرار است ده کشور با هم 
مقایسه شوند. او از من خواست که در برزیل تحقیق 
جدیدی انجام دهم تا مشخص شود در مقایسه با چند 
سال قبل در بخش نظامی برزیل و در اقتصاد منطقه ای 

استقرار این صنایع چه اتفاقاتی رقم خورده است.
من مدت دو ماه و نیم در برزیل بودم. خیلی برایم 
جالب بود که به فاصله  دو ـ سه سال چه تحوالت 
مهمی در آنجا اتفاق افتاده است. صنایع نظامی برزیل 
آن شرایط  دیگر  از هم می پاشید چون  داشت  واقعاً 
جنگ سردی که برزیل از آن بهره می برد یا بازارهایی 
که با آن ها معامله های گسترده انجام می داد، دیگر 
وجود نداشتند؛ به طوری که کارخانه  تانک سازی که 
در بازدید اول خوب عمل می کرد، در بازدید دوم بسته 
شده بود و شرکت خصوصی موشک سازی آویبراس2 
تبدیل  تخصصی  ایزوگام های  تولیدکننده   یک  به 
دیدم.  را  بحران زده ای  سیستم  خالصه،  بود.  شده 
تعبیر یکی از مدیران نظامی برزیل خیلی برایم جالب 
بود. او می گفت: ما با انفجار صلح مواجه هستیم. به 
دلیل این انفجار بخش مهمی از کسب وکارها تعطیل 
شده اند و دیگر کسی از ما تانک و موشک نمی خرد«.

این سفر دوم برای من از جهات مختلفی بسیار جالب 

1. National Science Foundation
2. Avibras
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بود چراکه هم شاهد انفجار صلح بودیم و هم اینکه در 
دولت برزیل تحوالت مهمی در حوزه  سیاست گذاری 
اقتصادی و صنعتی اتفاق افتاده بود و دیگر از آن فضای 
)فناوری  آی سی تی  حوزه های  از  کامل  حمایتگری 
اطالعات و ارتباطات( و انفورماتیک خبری نبود. دولت 
دوملو1 اجازه داده بود سازوکار بازار جریان ها را شکل 
دهد. واقعاً تحوالت مهمی در شرکت ها رخ داده بود. 
می گفت  قبلی  سفر  در  که  آی بی اِم  در شرکت  مثاًل 
400 شرکت پیمانکار بومی را در قالب زنجیره  تأمین 
محلی اش شکل داده است تا روی قطعات و خدمات 
پرس وجوی  از  پس  سفر  این  در  کنند،  کار  مختلف 
شرکت   30 به  آن ها  تعداد  که  کرد  اذعان  فراوان 
به  یعنی در مدت سه سال  است؛  پیدا کرده  کاهش 
دلیل تغییر در سطح سیاست گذاری کالن و تجاری 
اتفاقات خارق العاده ای در زنجیره ِی تأمین یک شرکت 
بین المللی در برزیل رخ داده بود. مشابه این اتفاق در 
شرکت های دیگری مانند فیلیپس یا اریکسون قابل 
برایم خیلی جالب و در عین حال  این  بود.  مشاهده 
شوک آور بود که ببینم تغییرات سیاستی چقدر می تواند 

بر رفتار بنگاه های بزرگ و کوچک اثرگذار باشد.
ایران  به  آمریکا  در  مطالعه  این  نتایج  ارائه   از  پس 
برگشتم تا به کارم در دانشکده اقتصاد دانشگاه عالمه 
الطاف  با  بازگشت  از  اما پس  ادامه دهم،  طباطبائی 
مواجه  دانشگاهی ام  دوستان  و  همکاران  بی پایان 
شدم! علیرغم اینکه دانشجویان زیادی عالقه داشتند 
با من کار کنند، این دانشکده در ارزیابی درخواست 
من اعالم کرد اگر دکتری اقتصاد دارید، می توانید در 
دانشکده بمانید، در غیر این صورت... . گویی وقتی 
دوستان موافقت کردند من در دانشکده اقتصاد شروع 
به کارکنم نمی دانستند دکترای من چیست! من هم 

دانشکده را ترک کردم.

صنعتی  شهرک  شرکت های  در  کار  شما  و   ...
ایران را آغاز کردید؟

بله، رسماً و تمام وقت انرژی ام را روی فعالیت های 
ایران گذاشتم. سه کار  شرکت شهرک های صنعتی 

مهم انجام شد: اول، راه اندازی شهرک های فناوری 
راه اندازی  دوم  کردیم.  شروع  تبریز  و  مشهد  در  را 
چارچوب  ایجاد  سوم  کار  و  بود  صنعتی  خوشه های 
ایتالیایی برای توسعه ِ خوشه های  با مشاوران  ارتباط 

صنعتی بود.
روی  مشهد  در  کار  فناوری،  شهرک های  مورد  در 
صنایع غذایی و در تبریز روی قطعه سازی با تمرکز 
بر خودرو، آغاز شد. تا حدود زیادی توانستیم ادبیاتی 
وجود  دنیا  در  فناوری  پارک های  با  رابطه  در  که  را 
را  متعددی  مطالب  و  جزوات  کنیم.  معرفی  داشت، 
همچنین  شد.  انجام  تحقیق  چند  و  کردیم  ترجمه 
وارد دنیای معماری  برای طراحی فضای شهرک ها 
شدیم. آقای مهندس علیزاده در شکل گیری فضای 
شهرک ها به ما کمک کردند. اصرار داشتم علیرغم 
و  مختلف  استانداری های  علوم،  وزارت  فشارهای 
دیگران تا این دو شهرک به نتیجه نرسیده اند اجازه 
ندهیم شهرک سومی به وجود بیاید. حرف من این 
بود که به جای داشتن چندین ِده ویرانه باید دو ِده 
را آباد کنیم. نباید با فشارهای سیاسی و هر روز به 
سفارش کسی در اصفهان، خوزستان، ارومیه، رشت، 
باید  کنیم.  ایجاد  دیگر شهرک  جاهای  یا  کرمانشاه 
می رسیم  نتیجه ای  چه  به  ببینیم  تا  می کردیم  صبر 
حوزه ها  این  در  را  الزم  تحرک  هستیم  قادر  آیا  و 
ایجاد کنیم یا خیر. یکی از افتخارات خدمتم در دولت 
این بود که تا زمانی که بر سر کار بودم، با حمایت 
طرح  ندادیم  اجازه  شرکت  عامل  مدیر  ارزشمند 

جدیدی آغاز شود. 

لطفاً از راه اندازی خوشه های صنعتی و نقش آن 
در توسعه  اقتصادی بفرمایید.

کار مهم دیگری که در شهرک صنعتی انجام شد، 
خوشه ِ  ادبیات  بود.  صنعتی  خوشه های  توسعه ِ  آغاز 
غرب  دنیای  در  میالدی   1980 دهه   در  صنعتی 
مطرح شد و به عنوان یک استراتژی نوین مورد توجه 
سیاست گذاران  و  منطقه ای  و  صنعتی  برنامه ریزان 

1. de Mello
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کشورهای صنعتی و در حال توسعه قرار گرفت. این 
رویکرد که در بخش هایی از ایتالیا، آلمان و اسپانیا 
برخی  در  بود،  شده  تبدیل  سیاست گذاری  پایه   به 
تایوان  و  مالزی  مثل  توسعه  حال  در  کشورهای  از 
هم مورد توجه قرار گرفت. در این میان، مدل ایتالیا 
و  بود  ما سازگار  و ساختار صنعتی کشور  با شرایط 
می توان گفت کشور ما قابلیت تحقق آن را تا حدود 
زیادی داشت و دارد. به همین خاطر طی مذاکراتی 
با ایتالیایی ها قرار گذاشتیم تا از خدمات مشاوره ای 
که  کنیم  استفاده  خوشه ها  برخی  توسعه   در  آن ها 

گویا این امر در دوره بعد تا حدودی انجام شد.
زمانی که به ایران آمدم، دیدم در کشور ما هنوز در 
فعالیتی  ایجاد و توسعه  خوشه های صنعتی  زمینه  
راهی  اجرایی  و  نظری  لحاظ  به  و  نگرفته  صورت 
طوالنی در پیش داریم. دالیل متعددی مانند امکان 
به  ویژه  توجه  برای  ایجاد فرصت های شغلی جدید 
این مقوله وجود داشت؛ چراکه ایجاد اشتغال و درآمد 
کوچک  صنایع  توسعه   طریق  از  شهروندان  برای 
یکی  صادراتی  خوشه های  رویکرد  با  متوسط  و 
همچنین  است.  بین المللی  تجارب  موفق ترین  از 
ایجاد ارتباط بین واحدهای صنعتی کوچک و بزرگ 
و  توسعه  برای  نیاز  مورد  ابزارهای  کردن  فراهم  با 
تعمیق شبکه های عمودی و افقی ـ که در رویکرد 
به  مسلّمًا  ـ  دارد  قرار  خاص  توجه  مورد  خوشه ای 
امر کمک می کرد. به عالوه، چهار دلیل برای  این 
اقتصادی  صرفه های  شکل گیری  و  مکانی  تجمیع 
ناشی از آن وجود دارد: )1( وجود ذخیره ای از نیروی 
تولیدکنندگان  حضور   )2( متخصص؛  و  ماهر  کار 
اطالعات  گردش  تسهیل   )3( واسطه ای؛  کاالهای 
و سرریز فناوری؛ و )4( تسهیل شکل گیری خدمات 
این  گرفتن  قرار  هم  کنار  در  مرتبط.  کسب وکاری 
برای  مختلف  هزینه های  کاهش  به  منجر  عوامل 
بر  عالوه  و  می شود  اقتصادی  و  صنعتی  بنگاه های 
این باعث بهبود تخصص گرایی در میان آن ها خواهد 
شد. خوشه ها در واقع ساختارهای نوینی هستند که 
از  ناشی  صرفه های  سازمان دهی  و  کمیت  کیفیت، 

یا  قالب قطب های صنعتی  در  زمانی  که  را  تجمیع 
روز  به  می شد،  سازمان دهی  صنعتی  شهرک های 
کرده و به شیوه های پیچیده تری به توسعه  صنعتی 

و منطقه ای کمک می کنند.
همان طور که گفتم یکی از کارهای مهمی که انجام 
شد ارتباط با ایتالیایی ها بود که در واقع ایده  تبدیل 
سازمان صنایع کوچک به سازمان صنایع کوچک و 
گرفت.  چارچوب شکل  آن  در  شهرک های صنعتی 
بحث مهم این بود که ما در بخش صنایع کوچک 
دولتی  بخش  به عنوان  که  نداشتیم  مجموعه ای 
حمایت کننده  شرکت ها باشد. این شرکت ها نیازمند 
حمایت در ابعاد مختلف مالی، فنی، بازاریابی، آموزش 
نیروی انسانی و تحقیق و توسعه هستند. تنها کاری 
انجام می شد فراهم کردن زیرساخت هایی  که قباًل 
بود که بنگاه ها به آن احتیاج داشتند و می توانستند 
با استقرار در شهرک های صنعتی هزینه های کمتری 
وجود  آن ها  برای  سیستمی  ولی  کنند ؛  پرداخت 
نداشت که از آموزش برخوردار شوند، امکانات مالی 
فنی  حوزه های  در  یا  بیاورند  دست  به  بازاریابی  و 
کمک دریافت کنند. این ایده بر اساس سازمان های 
مطرح  داشت،  وجود  برزیل  و  اروپا  در  که  مشابهی 
شده بود و آرام آرام زمینه  شکل گیری سازمان جدید 
فراهم شد. سرانجام در بازگشت از سفر ایتالیا که در 
خدمت جناب آقای جهانگیری بودیم، تصمیم نهایی 

در مورد ایجاد سازمان جدید گرفته شد.  

چه کسانی به شما این فرصت را دادند که بعد 
را  خود  ایده های  بتوانید  ایران  به  بازگشت  از 

عملی کنید؟
بعد  و  صنعتی  شهرک های  در  که  کلیدی ای  فرد 
ایده های  از  و  سازمان صنایع کوچک کمک کردند 
جدید حمایت کردند و فضایی ایجاد نمودند که کار 
تخصصی پیش برود، مهندس افخمی بودند. ایشان 
حضور مرا در سیستم بوروکراسی تسهیل کردند و در 

پیشبرد این فعالیت ها به ما قوت قلب دادند. 
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با توجه به تحقیقات و تجربیات گسترده تان در 
این حوزه، چه سیاستی را برای توسعه و ادامه  

راه پارک های فناوری پیشنهاد می کنید؟
سیاست  پیشبرد  برای  ابزاری  فناوری  پارک های 
به  آن ها  موفقیت  هستند.  فناوری  ـ  صنعتی 
آن ها  از  برخی  به  که  می شود  مرتبط  موضوعاتی 
فناوری  و  صنعتی  اولویت های  باید  می کنم.  اشاره 
کشور مشخص شوند تا بتوان نقش شفافی را برای 
پارک های فناوری در ارتباط با آن اولویت ها تعریف 
کرد. در مرحله  بعد، باید به منطق »یک ده آباد بهتر 
از چند ده غیرآباد است« برگردیم و روشن کنیم که 
ما،  فناوری  و  صنعتی  سطح  با  کشوری  در  اصواًل 
به  دارد.  وجود  پارک  چند  حمایت  و  هدایت  امکان 
عبارت دیگر، این کافی نیست که پارک ها را صرفًا 
بنگاه های  برای شکل گیری  رشدی  مراکز  به عنوان 
زایشی ببینیم؛ بلکه پارک ها باید بتوانند فعالیت های 
جذب  خود  به  هم  را  بزرگ  بنگاه های   فناورانه  
اشاره  می توان  هم  دیگری  متعدد  موارد  به   کنند. 
بتوانیم  بند  سه  همین  اجرای  در  اگر  اما  کرد، 
گام های عملی برداریم، توانسته ایم تغییری جدی در 

رویکردها ایجاد کنیم. 
در پایان، به عنوان یکی از بنیان گذاران انجمن 
چگونگی  از  ایران  فناوری  مدیریت  علمی 

تأسیس این انجمن بفرمایید.
پس از بازگشتم به ایران، در اجرای یکی از طرح های 
تحقیقاتی که در دفتر همکاری های فناوری با حمایت 
مهندس میرزایی انجام شد، به مدت پنج ـ شش ماه، 
هدایت ده نفر از محققانی را که دفتر برای این کار 
استخدام کرده بود، بر عهده داشتم. جزوه ای منتشر 
شد و تجربیات خارج از کشور را در قالب طرح های 
تحقیقاتی که انجام داده بودم مطرح کردم. در همان 
زمان در دانشگاه صنعتی شریف هم مباحث یادگیری 
فناورانه و یادگیری صنعتی شدن و مباحث مرتبط با 
آن را تدریس می کردم. دوره های آزاد آموزشی هم در 
این رابطه ارائه می شد که در چندین دوره اولیه آن 

مشارکت داشتم.

دانشگاه  دانشجویان  همت  به  مقطع،  همان  در 
صنعتی شریف و با حمایت دکتر سهراب پور نشستی 
انجمن  ایجاد  زمینه   تا  شد  برگزار  دانشگاه  این  در 
قابل  تعداد  شود.  فراهم  ایران  فناوری  مدیریت 
توجهی از همکاران و عزیزان در آنجا حضور داشتند 
و با آینده نگری و همراهی خوبی که داشتند انجمن 
انجمن های  از  یکی  همواره  انجمن  شد.  تشکیل 
را  خود  فعالیت های  است  توانسته  و  بوده  پرتحرک 
به نحو مطلوبی پیش ببرد؛ هرچند مدت هاست امکان 
همکاری نزدیک با آنان فراهم نشده، اما دورادور از 
فعالیت ها و اقداماتی که صورت گرفته مطلع هستم و 
از آن حمایت می کنم. اعتقاد دارم وجود این انجمن 
و فعالیت های آن کاماًل مؤثر بوده است. بخش های 
دانشگاهی توانسته اند با هم مرتبط شوند، دانشجویان 
و  شده اند  مرتبط  مختلف  دانشگاه های  از  اساتید  با 

ادبیات نسبتًا جدیدی در کشور شکل گرفته است.
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اگر اجازه بفرمایید گفتگو را از دوران کودکی و 
تحصیل شما آغاز کنیم...

سال 1339 در شهر آبادان به دنیا آمدم. پدرم کارگر فنی 
و استادکار پاالیشگاه نفت این شهر بود. دوران دبستان 
و راهنمایی را در این شهر گذراندم و پس از بازنشسته 
شدن پدرم، به اصفهان رفتیم. آنجا در »مدرسه جامع 
زمان،  آن  کردم.  ثبت نام  و  شدم  پذیرفته  سعدی« 
مدرسه  جامع به مدرسه ای گفته می شد که شاگردهای 
اول مدارس کل استان را در مقطع دبیرستان پذیرش 
کالس  دو  ریاضی،  کالس  سه  ما  مدرسه   می کرد. 
سال  در  داشت.  انسانی  علوم  کالس  چند  و  تجربی 
فارغ التحصیلی من، دانش آموزان رشته  ریاضی صد در 
صد در کنکور قبول شده بودند و رتبه های سوم و چهارم 
رشته  ریاضی از این مدرسه بودند. اغلب قبول شدگان 
هم رتبه  دو رقمی داشتند. آن کسی که نفر سوم کنکور 

شده بود، بعدها در جبهه شهید شد.

فعالیت  دبیرستان  دوران  همان  در  شما  ظاهراً 
لیست ساواک  در  و اسم شما  سیاسی داشتید 

ثبت شده بود.
سال های آخر دبیرستان بودم که همراه با چند نفر از 
همکالسی ها فعالیت های سیاسی مانند توزیع اعالمیه 
و نوارهای امام )ره( داشتیم. اسم من و دو نفر دیگر در 
ساواک ثبت شده بود و بعد از انقالب گفتند که پرونده 
داشته ایم. اما، عمده فعالیت های ما در دوران نزدیک 
به پیروزی انقالب بود که به مناسبت های مختلف از 
جمله استقبال از حضرت امام )ره( به تهران می آمدم. 
شریف  صنعتی  دانشگاه  در  بزرگ ترم  برادر  چون 
تحصیل می کرد و جزء فعاالن سیاسی بود، من هم 

گاهی در تظاهرات تهران شرکت داشتم.

این فعالیت ها در زمان دانشجویی چگونه ادامه 
پیدا کرد؟

بعد از گرفتن دیپلم در کنکور سراسری رشته  مکانیک 

4. گفتگو با دکتر بهزاد سلطانی

دکتر بهزاد سلطانی تحصیالت دانشگاهی اش را در دانشگاه صنعتی اصفهان آغاز کرد و در دانشگاه 
صنعتی چالمرز )سوئد( در رشته  مکانیکـ  طراحی کاربردی ادامه داد. او عالوه بر دنبال کردن 

حوزه  تخصصی دانشگاهی اش، مطالعات گسترده ای در حوزه  سیاست گذاری و مدیریت فناوری 
داشته و تجربیات ارزشمندی در این زمینه کسب نموده است. دکتر سلطانی از پیشگامان ترویج 

مفاهیمی مانند پارك فناوری، مرکز رشد و نظام نوآوری در کشور است. وی از معدود اندیشمندانی 
است که هم در حوزه  توسعه و نشر فناوری و هم در زمینه  سیاست گذاری و مدیریت فناوری و 

نوآوری دستاوردهایی چشمگیر و ستودنی داشته است. دکتر سلطانی پس از مسئولیت های مدیریت 
جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان، معاونت پژوهش دانشگاه کاشان، مدیریت برنامه ریزی 

پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت فنی و تحقیقاتی هلدینگ فنی سازمان انرژی 
اتمی، هم اکنون رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی است.
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در دانشگاه صنعتی اصفهان را انتخاب کردم. در صف 
که  باالتر  سال های  دانشجویان  با  دانشگاه  ثبت ناِم 
فعالیت سیاسی داشتند، ارتباط برقرار کردم و از همان 
ابتدا جزء فعاالن دانشگاه صنعتی اصفهان بودم چون 
از زمان دبیرستان در زمان شاه هم سیاسی بودم. در 
امام  پیرو خط  دانشجویان  جزء  اسالمی هم  انجمن 
بودم و در انقالب فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان 

نقش داشتم.
نماینده  من  که  داشت  دانشگاه  سه  اصفهان  استان 
دانشجویان این استان در شورای مرکزی دفتر تحکیم 
شدم. آن زمان مقام معظم رهبری نماینده حضرت امام 
در دفتر تحکیم بودند. در دوران تعطیلی دانشگاه ها ما 
مشغول برگزاری دوره های آموزشی و فکری و توزیع 
دانشجویان برای فعالیت های جهاد سازندگی و دیگر 
فعالیت ها بودیم. یک سال هم دبیر ریاضی، دینی و 
استان  در  شهرکرد  دبیرستان های  در  پرورشی  دبیر 

چهارمحال و بختیاری بودم.

به  نیز  را  دانشگاهی  جهاد  مسئولیت  جنابعالی 
عهده داشته اید...

اسالمی  انجمن  در  دانشجویان  منتخب  ابتدا، 
به عنوان مسئول فرهنگی  بودم، سپس  دانشجویان 
جهاد دانشگاهی اصفهان انتخاب شدم. بعد از مدتی 
مسئولیت جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی اصفهان 
به بنده واگذار شد که با شروع جنگ تحمیلی، راهی 

جبهه شدم.

به  اصفهان  صنعتی  دانشگاه  جهاد  همراه  به 
جبهه رفتید؟

بله. در سال های آخر جنگ جهاد دانشگاهی دانشگاه 
صنعتی اصفهان را به جبهه بردم. تنها جهاد دانشگاهی 
که در اهواز دفتر جنگی داشت و پروژه  فناوری محور 
انجام می داد، تیم ما بود. دوران جنگ دوران خاصی 
بود؛ امکانات محدود بود و نیازها زیاد. در حوزه فناوری 
نیز بنیه  دانشی کشور بنیه  محدودی بود. تنها یک 
جهاد دانشگاهی در منطقه  جنگی اهواز دفتر داشت 

می داد  انجام  را  دفاعی  محور  فناوری  پروژه های  و 
با دانشگاه صنعتی  که دفتر جهاد دانشگاهی مرتبط 

اصفهان بود.

از پروژه های فناورانه تان در دفاع مقدس  لطفاً 
بگویید.

یکی از امکانات مورد نیاز ما در زمان جنگ، نیاز به 
هواپیمای تجسس )شناسایی( برای شناسایی منطقه  
دشمن بود. مسئولیت پروژه  پهپاد1 )هواپیمای بدون 
سرنشین( به دفتر جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی 
اصفهان سپرده شد. من در آن زمان 26 سال داشتم. 
از  اسباب بازی که پدر یکی  پرنده   با چند  را  ما کار 
با  کردیم.  شروع  بود،  آورده  خارج  از  تیم  بچه های 
دوربین  آن ها  در  توانستیم  دانشجو  چند  همکاری 
جاسازی کنیم و بعد تصمیم گرفتیم ابعاد بزرگ تر این 
هواپیماها را بسازیم. به کمک همان دانشجویان بدنه  
پهپاد را قالب سازی کردیم و چند تمرین موفق هم 
انجام دادیم. یکی از دانشجویان آن تیم بعداً در جنگ 

به شهادت رسید )شهید آذری(.
قبل از عملیاتی کردن پروژه، یک آزمایش موفق هم 
در نزدیکی قرارگاه نجف در حضور فرماندهان )آقایان 
محسن رضایی، رحیم صفوی و افشار( انجام شد. در 
یکی از تمرین ها، تمام پدافند منطقه اطراف قرارگاه به 
طرف پهپاد شلیک کردند که هیچ آسیبی به آن نرسید 

و سالم فرود آمد.
یکی از روزهای تابستان سال 1363، بعد از نماز صبح 
را  از دوستان پرواز  به منطقه شلمچه رفتیم و یکی 
روی منطقه هدایت کرد. دوربین های نصب شده شروع 
کردند به عکس برداری و ده ها عکس از خط دشمن 
گرفته شد. عکس ها همان روز تا عصر با کمک چند 
نفر از نیروهای سپاه در گرمای حدود 50 درجه اهواز 
و در کانتینری داغ با چند پتو که روی سرمان کشیده 

بودیم، ظاهر شد.
عکس ها را به شکل موزاییک کنار هم چیدیم و آن را 
به قرارگاه خاتم تحویل دادیم. آقای محسن رضایی با 

1. پرنده  هدایت پذیر از دور
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دیدن شفافیت عکس ها و مشاهده  چیدمان تجهیزات 
دشمن تا عمق پنج ـ شش کیلومتری منطقه، همان 
برد و گفت: »این  اتاق جنگ  به  را  نتیجه  کار  روز 

عکس ها به اندازه  600 تانک ارزش دارد«.

ساخت پهپادها چطور ادامه پیدا کرد؟
سردار افشار )فرمانده پشتیبانی جنگ( حکمی به من 
دادند تا مسئول پیگیری ادامه پروژه و ساخت پهپادها 
باشم. پنج نفر از سپاه به اصفهان آمدند و با همکاری 
جهاد دانشگاهی اصفهان شش ماه در مورد ساخت، 
هدایت و تعمیر پهپاد آموزش دیدند؛ سپس به تهران 
برگشتند و این کار را در سپاه پیگیری کردند. ساخت 
افراد  شد،  شروع  سپاه  قدس  کارخانه   در  پهپادها 
زیادی نیز آموزش دیدند و مرکز تحقیق و توسعه نیز 
ایجاد شد. اکنون ایران جزء چهار کشور سازنده  پهپاد 

پیشرفته در دنیا است.

تحصیلتان را چگونه ادامه دادید؟
در  تحصیل  بودم،  درس خوانی  دانشجوی  اینکه  با 
مقطع لیسانس به خاطر مشارکت در انقالب و انقالب 
فرهنگی و حضور در جبهه حدود ده سال طول کشید؛ 
سال 57 وارد دانشگاه شدم و سال 67 فارغ التحصیل 
شدم. بعد از لیسانس هم با وجود مسئولیت های اجرایی 
با اصرار دو نفر از دوستان در امتحان فوق لیسانس 
شرکت کردم و در همان رشته  مقطع لیسانس قبول 
شدم. بعد از فوق لیسانس در امتحان اعزام به خارج 
شرکت کردم که در امتحان کتبی رتبه  سیزدهم را به 
دست آوردم و بورسیه  وزارت علوم شدم. برای ادامه 
تحصیل به سوئد رفتم و در دانشگاه صنعتی چالمرز 
که یکی از دانشگاه های معروف و خوب سوئد است، 

در همان رشته  مکانیک ادامه تحصیل دادم.

دوره  پسادکتری را هم در سوئد گذراندید؟
بله؛ البته دوره  دکتری را که در سوئد پنج سال و نیم 
است، در چهار سال و سه ماه به پایان رساندم، سپس 
گذراندم.  سال  یک  مدت  به  را  دکتری  فوق  دوره  

یا فوق دکتری  همان طور که می دانید در پسادکتری 
نشان دهنده   دوره  این  بلکه  نمی شود،  داده  مدرکی 
این است که فرد یک دوران تحقیقاتی را بدون استاد 

راهنما طی کرده است.

چه شد که پس از تحصیل به ایران برگشتید؟
در مراسم پایانی دوره  دکتری استاد سوئدی من به 
سایر دانشجویان گفت »شما باید از این ایرانی یاد 
بگیرید«. او که عضو کمیته  داوری نوبل هم بود، 
به من پیشنهاد داد عضو هیئت علمی دانشگاهی در 
به   76 سال  در  و  نپذیرفتم  من  شوم.  سوئد  جنوب 

ایران بازگشتم.

بعد از بازگشت کجا مشغول به کار شدید؟
وقتی در سوئد بودم، تابستان ها به ایران می آمدم. یکی 
از دوستان دوران تحصیل که رئیس شهرک علمی و 
تحقیقاتی اصفهان بود، مرا به شهرک می برد و از من 
می خواست که بعد از فارغ التحصیلی در این شهرک 
مشغول به کار شوم. من نیز بعد از بازگشت به آنجا 
رفتم و مدیر برنامه ریزی شهرک شدم. سه سال آنجا 
بودم. طی این مدت ادبیات مدیریت فناوری، پارک ها، 
را  تحقیقاتی  و  علمی  مراکز  مدیریت  و  رشد  مراکز 
مطالعه کردم. همچنین در سفری که از سوئد شروع 
شد، به همراه دو همکار دیگر از تعداد زیادی پارک 
فناوری در شش کشور اتحادیه اروپا بازدید کردیم. در 
تحقیق دیگری با همکاری دو دانشجوی دکترا گزارش 
جامعی از مطالعه  27 شهرک علمی و تحقیقاتی دنیا 
در ده مجلد تهیه شد که با استفاده از آن اطالعات 
و مقایسه اش با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
ارائه  شهرک  اداره   برای  مناسبی  الگوی  توانستیم 
مرکز  پارک،  تفاوت  بار  اولین  برای  دهیم. همچنین 
رشد و شهرک علمی و تحقیقاتی را منتشر کردیم. 
تا آن زمان ادبیات پارک ها و مراکز رشد به صورت 
جدی در کشور مطرح نبود. در همین زمینه نزدیک به 
50 سخنرانی در دانشگاه های سراسر کشور داشتم که 

هنوز اسالیدهای آن ها را دارم.

www.ipwna.ir



در تکاپوی توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان ـ مروری بر  رویکردها و اقدامات معاونت علمی و فناوری رییس جمهوردر تکاپوی توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان ـ مروری بر  رویکردها و اقدامات معاونت علمی و فناوری رییس جمهور PPPP

1819

آشنایی با فعاالن و متخصصان مدیریت فناوری و نوآوری ایرانآشنایی با فعاالن و متخصصان مدیریت فناوری و نوآوری ایران

در همان زمان بود که در یکی از جزوات شهرک 
علمی و تحقیقاتی اصفهان عبارت »مرکز رشد« 

را جایگزین واژه  »انکوباتور« کردید؟
بله. آن را به فارسی، یعنی مرکز رشد ترجمه کردم. 
نیز  را  پارک ها  بود.  ما  دوم  گزینه   تربیت  مرکز 
طبقه بندی کردیم و پارک تحقیقاتی، علمی و فناوری 
را توضیح دادیم. مقاله های متعدد داخلی و بین المللی 
این زمینه نوشتم که در کنفرانس ها و سمینارها  در 
زمینه  این  بودند که در  البته دیگرانی هم  ارائه شد. 
رشد  مراکز  اولین  بعد  سال  چند  می کردند.  فعالیت 
)دوازده مرکز رشد( مجوز شروع فعالیت گرفتند که من 

هم عضو شورای صدور مجوز آن ها بودم.

به این ترتیب شما وارد حوزه  مطالعات »مدیریت 
فناوری« شدید...

وارد زمینه مدیریت  برنامه ریزی  به عنوان مدیر  بله. 
بحث  از  و  کردم  مطالعه  را  آن  کتب  شدم،  فناوری 
مراکز رشد و پارک های فناوری به بحث باالتر یعنی 
چگونه  و  چیست؟  فناوری  رسیدم:  فناوری  مدیریت 

باید آن را مدیریت کرد؟
رشته   کنار  در  من  دوم  تخصص  فناوری  مدیریت 
مکانیک بود. مطالعات زیادی در این حوزه داشتم، با 
ارشد  دانشجوی  و  شدم  آشنا  رشته  این  روز  مسائل 
اولین  پایان نامه   موضوع  دارم.  و  داشته  دکتری  و 
دانشجویی که در دانشگاه صنعتی شریف استاد مشاور 
پایان نامه اش شدم، نظریه و رویکرد نظام ملی نوآوری 
بار  اولین  برای  بود.  فناوری  و  علمی  پارک های  و 
این موضوع را در کشور بررسی کردیم. سپس نظام 
نوآوری را در کشور ترویج کردیم. در فاصله  سال های 
80 تا 84 چندین سخنرانی و کارگاه آموزشی در این 

زمینه برگزار کردم.

چه شد که از اصفهان به کاشان رفتید و عضو 
هیئت علمی دانشگاه کاشان شدید؟

این هم داستان جالب دارد. من در دانشگاه صنعتی 
اصفهان تحصیل کردم و ده سال طول کشید تا در 
دور ی  گرفتم.  لیسانس  مکانیک  کارشناسی  مقطع 

مسئول  کشید.  طول  سال  سه  هم  لیسانس  فوق 
مسئول  اصفهان،  صنعتی  دانشگاه  دانشگاهی  جهاد 
جهاد دانشگاهی در جبهه و عضو هیئت رئیسه  این 
دانشگاه در دوران انقالب فرهنگی بودم. دانشگاه را 
کاماًل می شناختم و دانشگاه هم مرا خوب می شناخت. 
بعد از دوره  دکتری و بازگشت به ایران، برای تدریس 
و عضویت هیئت علمی در این دانشگاه اقدام کردم، 
اما بعد از مدتی مطلع شدم درخواستم رد شده است. 
از مدیر گروه آموزشی که آدم خوبی بود  موضوع را 
دادم.  مثبت  رأی  »خودم  گفت  ایشان  شدم.  جویا 
مقاالتی که داشتی، بعضی اساتید دیگر گروه نداشتند؛ 
اما بیش از 50 درصد افراد به شما رأی منفی دادند«. 
وقتی علت را پرسیدم، جواب داد »پیگیری نکن! به 
خاطر سوابقی است که در دانشگاه داشته اید«. درست 
و  فرهنگی  انقالب  انقالب،  در  سوابقی  می گفت. 
جبهه ها داشتم که شاید در آن زمان مطلوب بعضی ها 
دانشگاه  و عضو هیئت علمی  رفتم  کاشان  به  نبود. 

کاشان شدم.

در دانشگاه کاشان، فعالیتتان را در چه زمینه ای 
شروع کردید؟

داشتم.  سخنرانی  فناوری  پارک های  درباره   آنجا 
اعضای هیئت رئیسه  دانشگاه هم حضور داشتند و مرا 
تشویق کردند. بعد از حدود چند ماه از شروع فعالیت 
در دانشگاه کاشان، به عنوان مدیرکل پژوهشی آن 
مدیرکل  سال  یک  حدود  شدم.  انتخاب  دانشگاه 
پژوهشی بودم و بعد به عنوان معاون پژوهشی انتخاب 
به  بودم، سپس  این سمت  در  سال  دو  حدود  شدم. 

وزارت علوم منتقل شدم.
راه اندازی  را  نانوتکنولوژی  پژوهشکده   کاشان،  در 
که  آمریکا  ایلینوی  دانشگاه  اساتید  از  یکی  و  کردم 
اهل کاشان بود را به عنوان رئیس پژوهشکده انتخاب 
کردم. این اولین پژوهشکده  نانوتکنولوژی در کشور 
روز  به مدت سه  آموزشی  کارگاه  دو  بود. همچنین، 
در دو سال متفاوت برگزار کردم که در این کارگاه ها 
اساتید و دانشجویان دوره  دکتری و کسانی که در 
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سراسر کشور تمایل داشتند نانوتکنولوژی را بشناسند، 
نانوتکنولوژی را به  از آن کسی  شرکت کردند. قبل 
صورت جدی نمی شناخت. اکنون، برخی افراد معروف 
این رشته کسانی هستند که در آن کارگاه آموزشی 
شرکت داشتند و بعد زمینه  تحقیقاتی خود را عوض 
در  هم  بعدها  نمودند.  تمرکز  رشته  این  بر  و  کردند 
راه اندازی انجمن نانو فناوری کمک کردم و چندین 

سال هم عضو شورای انجمن بودم.
یک مرکز تحقیقاتی فرش و یک مرکز تحقیقاتی اسانس 
گالب هم ایجاد کردیم. منطقه  کاشان، معروف ترین و 
بزرگ ترین منطقه  گالب گیری کشور است که فناوری 
جدید را در آن وارد نکرده بودیم و گالب گیری با همان 
وجود  فرصت  این  می شد.  انجام  سنتی  دستگاه های 
داشت که ارزش افزوده  این کار به صد برابر افزایش 
یابد؛ یعنی مشابه کاری که فرانسه در مورد عطریات 
انجام می دهد. فرش هم همین طور؛ تحقیقات علمی 
روی فرش انجام نشده بود. یک مرکز تحقیقاتی ایجاد 
شد که هنوز هم به کارش ادامه می دهد. یک مرکز رشد 

هم برای دانشگاه کاشان ایجاد کردیم.

چگونه به وزارت علوم منتقل شدید و به تهران 
آمدید؟

علوم  وزارت  پژوهشی  معاون  منصوری،  دکتر  آقای 
برای  که  بودند  معین  آقای  وزارت  دوره   اواخر  در 
سه روزه  کارگاه های  افتتاحیه   مراسم  در  سخنرانی 
ایشان  وقتی  بودند.  آمده  کاشان  به  )نانوتکنولوژی( 
محتوای برنامه را دیدند عالقه مند شدند و بعد از دو یا 
سه هفته از من دعوت کردند که به وزارت علوم بروم 
اهل  من  گفتم  پژوهشی شوم.  پشتیبانی  مدیرکل  و 
موضوع پشتیبانی نیستم و به کاشان برگشتم. هفته  
بعد پیشنهاد مدیر برنامه ریزی پژوهشی وزارت علوم 

را دادند؛ پذیرفتم و به تهران آمدم.
رفت  علوم  وزارت  از  معین  دکتر  آقای  مدتی  از  بعد 
مدیریت  فعالیت  بیشتر  آمد.  توفیقی  دکتر  آقای  و 
برنامه ریزی پژوهشی من در وزارت علوم نیز در زمان 
وزارت آقای دکتر توفیقی انجام شد. مباحث جدیدی 

و  علم  سیاست گذاری  نوآوری،  ملی  نظام  همچون 
فناوری، پارک های فناوری و مراکز رشد را در معاونت 
پژوهشی مطرح می کردم که آقای دکتر منصوری به 
خاطر آزادمنشی و به دلیل اینکه خودش اهل فکر و 

تحلیل بود، آن ها را می پذیرفت و کمک می کرد.
به مجالت علمی ـ پژوهشی و علمی ـ  ساماندهی 
ترویجی، راه اندازی کانون های تفکر، اصالح آئین نامه  
ارتقای اساتید، عضویت در شورای گسترش وزارت و 
ده ها فعالیت دیگر در آن دوران انجام شد. امتیازدهی 
به طرح های فناورانه بیرون دانشگاه در ارتقاء اساتید 

برای اولین بار در آن آئین نامه اتفاق افتاد.

و  کمک  با  کشور  فناوری  پارک  بزرگ ترین 
از  یکی  شما  و  شد  تأسیس  شما  همکاری 
اعضای هیئت مؤسس این پارک بودید. درباره  

پارک فناوری پردیس بفرمایید.
زمانی که مرحوم کازرونی ـ که مدتی وزیر مسکن 
بود ـ به اصفهان آمد و از شهرک علمی تحقیقاتی 
آنجا بازدید کرد، عالقه مند شد فلسفه  وجودی و نتایج 
حاصل از تأسیس این شهرک و پارک های فناوری را 
بداند. من در مدت دو روز برای ایشان توضیح دادم که 
پارک فناوری چیست. وقتی ایشان به تهران برگشت، 
موضوع را پیگیری کرد و از طریق دفتر همکاری های 
به  تا  شد  دعوت  من  از  جمهوری  ریاست  فناوری 
تهران بیایم و یک پارک فناوری طراحی کنم. پارک 
فناوری پردیس در فاز صفر در دو مجلد طراحی شد. 
در مکان یابی طرح سه نقطه مطرح بود که به دالیلی 
پردیس انتخاب شد. از آن زمان، عضو هیئت امنای 
مرکز  چهار  از  یکی  هستم.  پردیس  فناوری  پارک 
رشدی که از ابتدا مؤسسشان بوده یا در تأسیسشان 
مؤثر بوده ام، مرکز رشد پردیس است که عضو شورای 

اجرایی آن نیز هستم.

نمایشگاه فن بازار هم بعد از تشکیل پارک های 
فناوری در زمان مسئولیت شما در وزارت علوم 

برگزار شد...
خرید  موضوع  فناوری،  پارک های  تأسیس  با  بله. 
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در  که  بود  مطرح  نیز  فناوری  محصوالت  فروش  و 
نمایشگاه  از  غیر  پژوهش  در هفته   و 83  سال 82 
کردیم.  برگزار  هم  را  فن بازار  نمایشگاه  دستاوردها، 
صاحبان فناوری در نمایشگاه حضور داشتند و قیمت 
ارائه   بر  عالوه  می کردند.  اعالم  را  خود  محصول 

دستاورد، فناوری هم مطرح بود.
تصمیم  پژوهش  »بدون  جمله   زمان،  همان  در 
آقای  به  به عنوان شعار هفته  پژوهش  را  نگیریم« 
دکتر منصوری معاون پژوهشی وزارت علوم پیشنهاد 
دادم که پذیرفتند. این جمله به مدت پنج سال شعار 

هفته  پژوهش شد که خیلی تأثیرگذار بود.

لطفاً در مورد طرح و ترویج مباحث نظری »نظام 
ملی نوآوری« در کشور بیشتر توضیح دهید.

در سال 83 که اجالس رؤسای دانشگاه های سراسر 
کشور در دانشگاه چمران اهواز برگزار شده بود، دکتر 
منصوری و بنده مسئولیت اجرایی آن اجالس را به 
عهده داشتیم. در این اجالس دو موضوع نو بررسی 
می شد که یکی از آن ها نظام ملی نوآوری بود. پس 
از طرح این موضوع، نزدیک به ده کمیته و کمیسیون 
و  پژوهش  برنامه   بعد،  سال های  در  شد.  تشکیل 
برنامه  سه ساله  این  فناوری را برای کشور نوشتیم. 
نقشه   بحث  آن  دنبال  به  که  بود  برنامه ای  اولین 
جامع علمی کشور مطرح شد. پیشنهادیه درخواست 
پیش نویس نقشه  جامع علمی کشور نیز در ده مجلد 
و در 1000 صفحه به مسئولیت من و با همکاری تیم 
چند نفره ای از دانشجویان دکترای سیاست گذاری علم 
و فناوری دانشگاه شریف نوشته شده بود که متأسفانه 
در زمان بهره برداری از آن، اسامی نویسندگان حذف 

شد و مسیر نوشتن نقشه کاماًل تغییر کرد.

پایگاه  نهم مسئولیت  دولت  زمان  در  جنابعالی 
استنادی علوم جهان اسالم )ISC( را به عهده 

گرفتید. از این تجربه بفرمایید.
بعد از روی کار آمدن دولت نهم و تغییر وزیر علوم، ادامه 
خدمت دادم و عمداً ماندم تا حافظه  سازمانی پاک نشود 
و تجربیات و کارهایی که گذشتگان کرده بودند، صرفاً به 

دلیل اینکه از تیم سیاسی دولت جدید نیستند، پاک نشود. 
دو سال ماندم و کار انتقال تجربیات عماًل اتفاق افتاد.

در دولت نهم به موازات بحث ISI بحث ISC نیز مطرح 
شد. پس از بررسی هایی که برای تعیین مرکز این پایگاه 
انجام شده بود، کتابخانه  منطقه ای شیراز انتخاب شد. 
این پایگاه مرکز رتبه دهی فعالیت های علمی کشورهای 
اسالمی است. در همان زمان در یک مجموعه برنامه  
تلویزیونی 50 دقیقه ای در شبکه  چهار سیما از وزیر 
علوم، اساتید دانشگاه و دانشمندان مختلف دعوت کردم 

و یک روز با موافق و یک روز با مخالف بحث کردیم.
پس از آنکه در سال 86 از مسئولیتم در وزارت علوم 
برکنار شدم به صنعت رفتم و مدت شش سال دوران 
بسیار خوبی را در مباحث فنی، تحقیقاتی و مدیریتی در 
صنایع گذراندم. این تجربه مکمل تجربه  دانشگاهی 
بودن و مدیریت پژوهش در وزارت علوم بود و توانست 
عالوه بر نگاه نظری فنی و مدیریت فناوری در عرصه 
تجربه هم پژوهش کردن، مدیریت پژوهش کردن، 
کار فنی کردن و مدیریت کار فنی کردن، مدیریت 

شرکت خصوصی و مدیریت دولتی را به من بیاموزد.

فناوری  و  علمی  معاونت  تشکیل  از  پس  شما 
حضور  هم  معاونت  این  در  جمهوری،  ریاست 

داشته اید...
وزارت علوم در اجرای ماده 99 برنامه  سوم توسعه 
اقتصادی در سال 1383 به »وزارت علوم، تحقیقات و 
فناوری« تغییر نام یافت و بر طبق ماده 3 این قانون، 
با  )عتف(  فناوری  و  تحقیقات  علوم،  عالی  شورای 
مأموریت راهبری و ارتقای توسعه  علمی و فناوری 
معاونت  به  شورا  این  راه اندازی  شد.  تشکیل  کشور 
منصوری  دکتر  و  شد  واگذار  علوم  وزارت  پژوهشی 
معاون پژوهشی وقت و بنده نقشی اساسی در تمام 

برنامه ها داشتیم.
این شورا بر اساس نظریه  نظام نوآوری قرار بود نظام 
راهبری  مأموریت  با  و  کند  مدیریت  را  نوآوری کشور 
با رسالت  فناوری کشور و  ارتقای توسعه  علمی و  و 
سیاست گذاری و نظارت فرابخشی و هماهنگی بین بخشی 
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در حوزه های علم، فناوری و تحقیقات کشور به ریاست 
رئیس جمهور تشکیل شود که البته با آن تعریفی که کرده 
بودیم شکل نگرفت. بعدها به دلیل خأل ناشی از عدم 
شکل گیری صحیح این شورا، معاونت علمی و فناوری 
مختلف  بحث های  تا  شد  تشکیل  جمهوری  ریاست 
فناوری، تجاری سازی، شرکت های دانش بنیان و توسعه  
فناوری را که در وزارت علوم موجود نیست، هدایت کند.

به  دو سال  فناوری،  توسعه   کارهای  ادامه   در  من 
عنوان مشاور تجاری سازی و توسعه  فناوری معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری وارد این معاونت شدم. 
در بدو تشکیل با بنیاد نخبگان نیز همکاری داشتم و 
زمانی که آقای دکتر واعظ زاده معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری بودند به اتفاق برخی همکاران روی 
دستورالعمل های تشخیص و ارزیابی نخبگان کشور و 

دیگر مسائل کار می کردیم.
در معاونت علمی و فناوری هم مثل سایر سازمان هایی 
که حضور داشتم، کارهای بنیادی تعریف کردم و به 
کمک سایر دوستان آیین نامه  اجرایی و مسائل مربوط به 
شرکت های دانش بنیان را نوشتیم که به تصویب رسید. 
شرکت های  تشخیص  کارگروه  شورای  عضو  سپس 
دانش بنیان شدم. آیین نامه ها و دستور العمل های مربوط 
را در طی یک سال و نیم نوشتیم که به تصویب رسید. با 
همان آیین نامه ها حدود 1700 شرکت تأیید شدند. بعد از 
مدتی در سال 1392 با توافق وزیر علوم و معاون علمی 
با حکم رئیس جمهور به  و فناوری رئیس جمهور و 
عنوان رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی 

منصوب شدم.

همکاری تان با انجمن مدیریت فناوری ایران از 
چه سالی آغاز شد؟

در  و  بودم  آن  جریان  در  انجمن  تشکیل  زمان  از 
کنفرانس هایش شرکت می کردم. اولین دوره  دکترای 
سیاست گذاری علم و فناوری در دانشگاه شریف که 
با همکاری یک دانشگاه معتبر خارجی تأسیس شد، 
در زمان معاونت دکتر منصوری و با پشتیبانی ایشان 
برگزار شد. در انتخابات سال 92 هیئت مدیره  انجمن 

کنم.  انجمن کمک  این  در  می توانم  که  کردم  فکر 
کاندیدا شدم و انتخاب شدم.

مدیریت  جایزه  راهبری  کمیته  مسئول  انجمن،  در 
کنفرانس  علمی  کمیته  عضو  و  نوآوری  و  فناوری 
بین المللی مدیریت فناوری انجمن بوده ام. چند سال قبل 
از حضور در انجمن نیز با همکاران دیگر مجله  علمیـ  
پژوهشی سیاست علم و فناوری را راه اندازی کردیم و در 
حال حاضر عضو هیئت تحریریه  این نشریه نیز هستم.

یکی  تجهیزات  ابتدایی ترین  با  روزی  شما 
حل  را  مقدس  دفاع  چالش های  مهم ترین  از 
صندوق  عامل  هیئت  رئیس  که  اکنون  کردید. 
نوآوری و شکوفایی هستید، چه امکاناتی برای 
راه  بتوانند  تا  می کنید  فراهم  جوان  فناوران 

توسعه  فناوری در کشور را ادامه دهند؟
را  نوآوری و شکوفایی  زمانی که مسئولیت صندوق 
بر عهده گرفتم، همکاران ما در مجموع حدود 7 یا 
8 نفر کارشناس بودند؛ مکان نداشتیم؛ بودجه نداشتیم 
و آیین نامه و دستورالعملی وجود نداشت. شرکت های 
دانش بنیان هم پنج سال منتظر بودند. مجبور شدیم 
هم زمان سیستم را راه بیندازیم، دستورالعمل بنویسیم 
و پروژه های فنی را بررسی و تأمین مالی کنیم. اکنون 
حدود 70 تا 80 کارشناس داریم که مدرک تحصیلی 
آن ها باالتر از فوق لیسانس است. به صورت آزاد و با 
درج آگهی در روزنامه استخدام کردیم تا این شانس 
را به فارغ التحصیالن بدهیم که مشغول به کار شوند. 
آیین نامه و 50 فرم طراحی  به 30  هم زمان نزدیک 
کردیم. پول خوبی هم تخصیص داده شد. طرح های 
زیادی هم ارزیابی شده اند. در شرکت های دانش بنیان 
موجی به وجود آمده است که نتایج آن را در سال های 

آتی مشاهده خواهیم کرد.
هم زمان با این مسئولیت، همچنان ارتباط علمی خود در 
زمینه  مکانیک را با دانشگاه کاشان در تدریس دروس 
ارشد و دکتری حفظ کرده ام و سرپرستی بیش از 25 
برای نگارش رساله های دکتری، کارشناسی  دانشجو 
ارشد و نگارش پایان نامه  کارشناسی را به عهده داشته ام.
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آقای دکتر شفیعا، شما دانش آموخته  رشته  تولید 
پیشکسوت  استاد  به عنوان  اکنون  و  بوده اید 
دانشگاه علم و صنعتـ  که محل تحصیل خودتان 
هم بوده ـ مشغول تدریس هستید. چه شد که 
به جای عرصه  صنعت، وارد فضای دانشگاه و 

تدریس شدید؟
به عنوان یک معلم اجازه بدهید ابتدا از باورهایم صحبت 
کنم و بگویم اصواًل موفقیت را چگونه می بینم و راه 
رسیدن به آن را چه می دانم تا مشخص شود چرا دانشگاه 
را برای فعالیت حرفه ای ام انتخاب کردم. در مسیر حرکت 
به سمت موفقیت پیچی مقابل شما وجود دارد به نام 
شکست. کسی که همواره خود را آماده  غیر منتظره ها 
کرده و شکست را تجسم کند، شانس موفق شدن و 
عبور موفقیت آمیز و سالم از این پیچ مأیوس کننده را دارد.

سال  در  که  ـ  سراوان  خود  زادگاه  از  را  باور  این  من 
1329 در آنجا متولد شده ام ـ آموختم. مادر خدا بیامرزم 
سیده ای دانا و بصیر با تحصیالت اندک نظام گذشته بود 
و پدرم نیز با تحصیالتی اندک از خراسان به سیستان و 
بلوچستان کوچ کرده بود. هر دو سعی داشتند فرزندانشان 

تا در توان دارند تحصیل کنند. اگرچه درآمد پدر کفاف 
تمایالت جمع نسبتاً بزرگ ما را نمی داد؛ یعنی اگر حتی 
می خواستیم یک جعبه مداد رنگی یا قلم خاص و کاغذ و 
کیفی مانند بقیه  بچه هایی که از امکانات خوب برخوردار 
بودند داشته باشیم، امکانش نبود. ولی نگاه پدر این بود 
که با همین امکانات اندک هم توانایی کسب علم را 
دارید. مادر هم این امکان را به شکل های مختلف برای 
ما مهیا می کرد. به دوش کشیدن کیف پارچه ای که با 
عشق و عالقه از لباس های کهنه  بزرگ ترها درست 
می شد، خاطره ها به جا گذاشت. وقتی در زمان تحصیل 
در دوره  ریاضی دبیرستان با معدل 19/5، هنرستان را 
برای ادامه  تحصیل انتخاب کردم، اطرافیان نگاهی را که 
در جامعه به هنرستان و محصالنش وجود داشت برایم 
تشریح می کردند ]و سعی داشتند منصرفم کنند[؛ اما با 
شنیدن پاسخ و عالقه  شدید من به فن و فناوری به ادامه  

مسیر تشویقم کردند.
بزرگ تر  برادر  دو  بود که  این  دیگر من  البته، شانس 
داشتم. برادر ارشد، فرزند اول خانواده و ضربه گیر اصلی 
تجارب والدین در پرورش فرزندان بود که ادبیات تدریس 

5 . گفتگو با دکتر محمدعلی شفیعا

دکتر محمدعلی شفیعا دانش آموخته  رشته های تولید و فناوری ترایبولوژی است و سابقه  بیش 
از 45 سال تدریس، پژوهش و راه اندازی واحدهای آموزشی و صنعتی در کشور را دارد. وی 

سال ها مشاور فنی دولت و بخش خصوصی و عضو نهادهای مختلف تخصصی و سیاست گذاری در 
کشور بوده است. دکتر شفیعا در راه اندازی برنامه های آموزشی مهندسی صنایع، مدیریت فناوری، 

کارآفرینی، مهندسی راه آهن، مهندسی پزشکی و ایمنی صنعتی مشارکت داشته است و عضو مؤسس 
انجمن های مهندسی صنایع ایران، انجمن مدیریت فناوری ایران، انجمن منابع انسانی و انجمن 

ارگونومی ایران است. وی همچنین مفتخر به دریافت مدال خدمت گزاری جشنواره خاتم و استاد 
نمونه دانشگاه بوده است. 
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می کرد و فردی بود با آوازه  سخت کوشی و سخت گیری. 
برادر بزرگ تر از من نیز چهار سال زودتر از من در حوزه  
فنی برق شروع به حرکت کرده بود. او دائم با یافته هایی 
که در زندگی کسب می کرد، خطی به من نشان می داد 

که حق انتخاب خود را بیازمایم.
در  نقش  ایفای  از  قوی تر  به شدت  معلمی  به  عشق 
محیط های اجرایی صنعتی در من شکل گرفت و مدرس 
دانشگاه شدن را بر کار در صنعت ترجیح دادم ولی ارتباط 

با بازار کار را در تمامی شرایط حرفه ای حفظ کردم.

انتخاب  ...یعنی اعضای خانواده مشوق شما در 
رشته تحصیلی تان بودند؟

بله. در این تردیدی ندارم که اعضای خانواده ـ با توجه 
به تمایالتی که از خود بروز می دادم ـ راهنما و مشوق 
راستین من بودند. فرصت الگوبرداری از موفقیت ها و 
شکست های برادران بزرگ تر نعمتی بود که نباید کتمان 
کنم. اگر برادر بزرگ تر در پینگ پنگ در سطح استان 
می درخشید، من در دوی استقامت و حتی ماراتون خودی 
نشان می دادم. اینکه چگونه و به چه وسیله ای بتوانم 
به آنچه می خواهم برسم، زمینه هایی بود که خواسته 
ناخواسته فراروی من قرار گرفته می شد. همواره خود را 
مثل دوچرخه سواری می دیدم که در یک تیم ورزشی در 
حال مسابقه است و در پی نفر اول رکاب می زند. نفر 
اول به افراد بعدی فرصت می دهد تا در باد او حرکت 
کنند. این نفر جلو باد را می گیرد و بقیه پشت سر او 
حرکت می کنند و نامالیمات کمتری را تجربه می نمایند. 
برخی از پرندگان مهاجر از دریاچه هامون را دیده بودم 
جلو  یکی  می پریدند.  آسمان  در  به صورت هشت  که 
می افتاد و دو دسته دیگر که بال های عدد هشت را شکل 
می دادند در دنباله پرواز می کردند. وقتی پرنده ای که در 
نوک هشت قرار داشت خسته می شد، به انتهای صف 

می آمد و پرنده دیگری جای او را پر می کرد.
درک و تجربه من طی سال ها کار با انسان های مختلف 
در نقش های گوناگون اجتماعی این را نشان داده که 
اصواًل، بچه های اول در خانواده ها، ناخواسته قربانی کسب 
تجربه والدین می شوند. در تربیت فرزندان خود همواره از 

این نگران بودم و تمهیدات مختلفی برای کاستن از شدت 
اثر آن می اندیشیدم. بچه های دوم و سوم معمواًل در باد 
بچه اول حرکت می کنند و فرصت رشد، ریسک پذیری و 

استفاده از فرصت ها را بهتر به دست می آورند.
نگاه به گذشته و روند توسعه یافتنم نشان داد خیلی از 
کارهایی را که قباًل برادرانم به سختی آن را انجام داده 
بودند، به آسانی می توانستم انجام بدهم. من از حاصل 

زحمات آنان بهره مند می شدم.

چه  دنبال  به  و  کردید  انتخاب  را  هنرستان  چرا 
هدفی بودید؟

در حین تحصیل در سال دوم رشته ریاضی در دبیرستان، 
اولین هنرستان فنی چهارساله در مرکز استان سیستان 
و بلوچستان راه اندازی شد. در همان زمان مرحوم دکتر 
مجتهدی، مدیر دبیرستان البرز تهرانـ  که در جای جای 
ایران در جستجوی دانش آموزان مستعد برای هدایت به 
تحصیل در این دبیرستان بودـ  در مسجد جامع زاهدان 
این  کرد.  دبیرستانی سخنرانی  در جمع محصالن  و 
سخنرانی موجب تقویت گرایش به ابعاد فنی در من 
شد. نقش هایی که دکتر مجتهدی از افراد اثرگذار جامعه 
در اذهان آن جمع ترسیم کرد، انگیزه رفتن به سوی 

هنرستان را شکل داد.
آن موقع، در نظام آموزشی چهار گروه یا رشته تحصیلی 
برای انتخاب رایج بود که می گفتند، بچه های زرنگ، با 
استعداد و درسخوان به رشته ریاضی می روند. بچه های 
ادبی،  رشته  به  هنری  و  انسانی  ارزش های  به  راغب 
بچه های عالقه مند به طبیعت، شناخت مخلوقات گیاهی 
و حیوانی به رشته طبیعی و بچه های کمتر ساعی در این 
زمینه ها که گاه تنبل هم نامیده می شدند به هنرستان 
می روند. بدیهی بود که همه از من می پرسیدند، چرا با 
معدل 19/5 می خواهم به هنرستان بروم. برای اینکه 
احساس می کردم هنرستان است که مرا با مصنوعات 
پاسخ  می توانم،  که  است  جایی  می کند،  آشنا  بشری 

سؤاالتم را پیدا کنم.
درک من از هنرستان، رشته هایی مثل هنر نبود، طبیعی 
نبود، قطعاً ریاضی هم نبود. پیداکردنی بود. بعدها فهمیدم 
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نمی دانستم  خودم  ابتدا  در  که  می گردم  چیزی  دنبال 
چیست. سوار شدن دزدکی واگن های قطاری که از زاهدان 
به میرجاوه و به پاکستان می رفت و وسوسه تجربه کردن 
باالخره به بار نشست. دیدن چگونگی سر و ته کردن 
قطار برای برگشت به پاکستان، تأمین آب واگن های 
قطار، سیستم گرما و سرمای واگن ها و... تجارب جذابی 

بود که به فنی نگریستن من کمک می کرد.
اتفاق خوبی که برای من افتاد این بود که در آن سال 
مقطع تحصیلی هنرستانـ  در قالب یک تجربه مقطعی 
ـ از سه به چهار سال افزایش یافته بود. در این طرح به 
هنرجو فرصت داده می شد که در سال اول تمام رشته ها را 
تجربه کند و سپس بر اساس ذوق و عالقه و استعداد خود 
رشته انتخاب کند. من هم در آن یک سال این فرصت 
برق، مکانیک، درودگری،  پیدا کردم که رشته های  را 
جوشکاری، تراشکاری، ریخته گری و عمران را تجربه 
کنم. من در نهایت رشته »عمران« را انتخاب کردم که 
البته با مخالفت شدید والدینم روبرو شد. عمران را خیلی 
دوست داشتم؛ اما بپذیرید که محیط خیلی روی شما اثر 
می گذارد. نگاهی که اطرافیان نسبت به عمران داشتند 
این بود که می خواهی بروی داخل خاک ها و عمله شوی!

و شما در رشته عمران ادامه تحصیل ندادید...
برای  تابستان ها  همیشه  بودم  که  هنرستان  در  بله. 
تجربه اندوزی و تأمین نیازهای مالی کارهای متنوعی 
انجام می دادم. به دلیل عالقه تدریجی ای که در رشته 
فلزکاری به حوزه مکانیک پیداکرده بودم، در یک گاراژ 
کار می کردم. اتوبوس ها یا کامیون هایی که از خراسان و 
کرمان یا داخل استان برای تعمیر میل لنگ می آمدند باید 
چند روزی آنجا معطل می شدند. با آقای ایران منش ـ 
استادم در هنرستان که فرصت های گوناگونی برای رشد 
به من می داد و به من اعتماد پیداکرده بود ـ صحبت 
کردم که فالن ماشین در گاراژ منتظر میل لنگ است. 
از او خواستم حمایتم کند تا با استفاده از امکانات کارگاه 
جوشکاری  با  را  ماشین  میل لنگ  هنرستان  فلزکاری 
درست کنم. باالخره قطعه را جوش دادم و تراشکاری 
با  که  ترمیم شده ای  میل لنگ  شد  و  کردم  آبکاری  و 

بسته شدن روی وسیله کار کرد. من هم شدم یک پسر 
هنرستانی که می توانم میل لنگ را تعمیر کنم.

دچار سردرگمی  زندگی  راه  و  رشته  انتخاب  در 
نشدید؟

باورم این است که مسیر زندگی یک دوربرگردان دارد که 
به آن می گویند سردرگمی. یک جا گیج می شوی نمی دانی 
چه کار کنی. همچنین در مسیر راه سرعت گیرهایی وجود 
دارد که به آن می گویند افکار منفی. خیلی ها ناخواسته 
به تو ترمزی می دهند که نمی گذارد حرکت کنی. چراغ 
قرمزهایی هم در مسیر هست که من به آن می گویم 
دشمن. اگر آدم یک یدک داشته باشد، به آن می گویم 
اراده که کوتاه نیاید. اگر تو را زدند و به زمین انداختند، 
بتوانی بلند شوی و حرکت کنی. همین طور باید موتوری 
داشته باشی به نام استقامت که کم نیاوری. آن وقت یک 
قدرتی به نام خدا می آید به کمک تو و تو را به جایی 

می برد که نام آن را می گذاریم موفقیت.
پس از اینکه با رتبه خوب از هنرستان فارغ التحصیل 
شدم، برای ادامه تحصیل به هنرسرای عالی تربیت دبیر 
نارمک تهران آمدم. این مرکز بعدها به دانشکده علم و 

صنعت و نهایتاً دانشگاه علم و صنعت تغییر نام داد.

بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه علم و صنعت با 
رتبه اول، به تدریس در همان دانشگاه مشغول 

شدید...
وقتی از دانشگاه فارغ التحصیل شدم، چند مورد پیشنهاد 
کار دریافت کرده بودم که یکی از آن ها تدریس در همان 
دانشگاه علم و صنعت بود. این موضوع در شرایطی بود که 
در حین دانشجویی موقعیت های کاری خوبی را در تهران و 
زاهدان برای خودم درست کرده بودم. یکی از فرصت های 
جذاب که ترغیب کننده هم بود کار در بانک کشاورزی 
مثبت  تجربه  دلیل  به  آن  مسئوالن  که  بود  زاهدان 
کارآموزی در آنجا عالقه مند بودند پس از فارغ التحصیلی 
این، هنرستان محل  بر  بانک شوم. عالوه  آن  معاون 

تحصیلم نیز مایل بود در آنجا مسئولیتی داشته باشم.
من به سراغ پدر رفتم. جواب های ایشان معمواًل ما را 
وادار به فکر کردن می کرد. از ایشان درباره این چند گزینه 
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سؤال کردم. جواب پدرم این بود که »فکر می کنی آدم در 
استخر شنا کند بهتر است یا در دریاچه؟« به فکر فرورفتم. 
لیسانس بودم و خوب نمی توانستم تصمیم بگیرم. پدرم 
بالفاصله سؤال کرد »کسی که در دریاچه شنا می کند 
بهتر است در کنار ساحل شنا کند یا برود وسط که ساحل 
را هم حین شنا ببیند؟«. گفتم: اگر برود وسط نمی داند به 
کدام طرف برود. گفت »پس فکر کن، اما یادت باشد که 

کباب وقتی روی آتش پخته می شود که بچرخد«.
مسئله  چند مجهولی ای بود که باید آن را حل می کردم. 
اینکه گفته شد »روی آن فکر کن« راه را برای من باز 
کرد. در عین حال مفهوم جمله »کباب وقتی روی آتش 
پخته می شود که بچرخد« این بود که باید آهسته آهسته 
قدم بردارم، یک جا توقف نکنم و حرکت کنم، بدانم 
دنیاگردی یک ارزش است و باید در انتخاب خودم به آن 
وزن ویژه ای بدهم. کمتر جایی در ایران یا کمتر کشوری 
در جهان وجود دارد که به اشکال مختلف و به بهانه های 
گوناگون به آن ها سرکی نکشیده باشم. اکنون، تقریبًا 
نهادی نیست که نرفته باشم و یا مرا نشناسند و کشوری 
در دنیا نیست که به مناسبت های مختلف نرفته باشم. 
خدا بیامرزد پیرمرد را که نه تنها برای من، بلکه برای 
یکایک اعضاء خانواده که همگی موفق به طی مدارج 

عالی تحصیلی شدند، راهنمای خردمندی بود.
من از صحبت های پدر فهمیدم که یک جا باید پایگاهم 
باشد؛ اما نباید تمام مدت در این پایگاه بمانم، بلکه باید 
حرکت کنم. در سال 48 وقتی وارد هنرسرای عالی 
ارشد  کارشناسی  آمریکا  از  که  ذهبیون  استاد  شدم. 
گرفته بودند و تازه به ایران برگشته بودند، ضمن درس 
دادن دانشجویان را محک نیز می زدند. در آمریکا هر 
استادی یک دستیار داشت. ایشان هم برای هدایت 
یک  دنبال  بود  او  تخصص  که  تولید  روش  درس 
دستیار بود. او با شناختی که از عالیق من کسب کرد، 
به من پیشنهاد داد که دستیار او شوم. گفتم یعنی باید 
گچ بیاورم یا تخته پاک کنم. گفت نه! کمک من باش 
و چون سن و سال تو کمتر از من است، فهم خودت 
را از آنچه که درس دادم برای دانشجویان بیان کن. 
پذیرفتم و بعضی از ساعات به جای ایشان تدریس 

می کردم. معلم شدن من در برنامه های دانشگاهی از 
اینجا آغاز شد؛ ضمن اینکه خمیرمایه معلم شدن را از 
برادرانم گرفته بودم. آن ها معلمان موفقی بودند. برگ 
برنده دیگر من این بود که مهندس ذهبیون از منابع 
خارجی استفاده می کرد. تسلط من به زبان انگلیسی 
نیز به خاطر داشتن معلم ورزش پاکستانی در دوران 

هنرستان بود که فارسی صحبت نمی کرد.

از ادامه تحصیالتتان در خارج از کشور بفرمایید.
در سال 1352 عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت 
ایران بودم و در کارخانه ای در جاده کرج که اتومبیل های 
آریا و شاهین تولید می کرد نیز کار کنترل کیفیت انجام 
می دادم که با اخذ بورسیه به دانشگاه برونل  انگلستان 
از  با وجد درس می خواندم چون طیف وسیعی  رفتم. 
گم شده هایم را در درس هایی که ارائه می شد می یافتم. 
نحوه درس خواندن سایر همکالسان که از یازده کشور 
ایران  دیگر جهان بودند با روش های آموزشی که در 
تجربه کرده بودم خیلی متفاوت بود. آن ها به راحتی گروه 
متنوعی از کتاب ها را با سرعتی به مراتب بیشتر از من با 
سطح باالتر می آموختند و به راحتی درباره آن در کالس 

به بحث و بررسی می پرداختند.
روش های سریع خوانی و بهره گیری از شاخص های مختلف 
راهنما مثل فهرست و ایندکس برای من بسیار ناآشنا بودند. 
استفاده از رایانه ها نیز به تدریج در جای جای دانشگاه باب 
می شد. تنها دانشجوی انگلیسی کالس در همه چیز استثناء 

بود و به واقع تافته ای جدابافته در میان ما بود.
رأی  اسالمی  جمهوری  به  تازه  که   1358 سال  در 
که  آمد  برایم  سفارت  از  نامه ای  بودیم،  داده  مثبت 
باید به ایران برگردی تا اثبات کنی واجد شرایط اخذ 
بورسیه بوده ای وگرنه بورس و به تبع آن حقوق تو 
قطع خواهد شد. والدین خود را از این موضوع مطلع 
من  عهده  به  را  تصمیم  گذشته  مثل  آنان  کردم. 
و  قطع شد  حقوقم  نیامدم.  ایران  به  من  و  گذاشتند 
من مجاز به کار کردن در انگلستان نیز نبودم. فکر 
کردم اآلن که انقالب شده پروژه های متعددی درباره 
ایران در دنیا داریم، مطالعه کردم و یکی از پروژه ها 
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را در سوئد انتخاب کردم و با همان اندک پولی که 
از هدایت توریست های گردشی، پزشکی و فرهنگی 

ایرانی در انگلستان داشتم به آنجا رفتم.
در آنجا با کسانی آشنا شدم که وقتی متوجه شدند من 
ایرانی هستم به من کمک کردند. رفتم به کارخانه ای که 
برای ایران زیردریایی می ساخت. رفتن همان و ماندن 
همان! در آنجا جاهای مختلفی را به من نشان دادند. 
یک صورت مسئله به من دادند که در تخصص من 
بود و پرسیدند: می توانی روی آن کار کنی؟ سبک و 
سنگین کردم. گفتم: البته که می توانم. رقم خیلی خوبی 
برای کاری که قرار بود انجام شود مطرح شد؛ 478000 
پوند برای افزایش طول عمر یک رینگ. به دو تخصص 
تولید و متالورژی به شدت نیاز بود. راه اندازی دستگاهی 
برای سنجش سایش، اصطکاک و میزان روان کاری و 
تأمین تجهیزات گوناگون برای تجزیه و تحلیل یافته های 
آزمایش ها به طور طبیعی موجب چرخش محسوسی در 
تحصیلم از تولید به فلزشناسی شد. به دانشگاه برونل 
رفتم و همان شد پایان نامه من در رشته فناوری صنعتی 
که با استفاده از آموخته های فلزکاری و ماشین سازی 
در قالب رشته فلزشناسی سطح1 در دانشکده متالورژی 
اندیشمندان  از  یکی  ایر  پروفسور  نظر  تحت  برونل 

سرشناس جهانی حوزه ترایبولوژی شکل گرفت.

چه سالی به ایران بازگشتید؟
سال 1359، بعد از اتمام تحصیالت به ایران آمدم و 
همان هایی که مرا به دلیل عدم تمکین در بازگشت و 
پاسخگو نبودن به چرخه ای که در سامان آن تردید کرده 
بودم حذف کرده بودند به استقبال من آمدند. به جای 
اینکه به منزل بروم مرا به دانشگاه بردند و عالوه بر 
بازگشت به کار به دلیل شناخت تخصصی ای که داشتم 
مسئولیت کمیته کاالهای متروکه در گمرکات کشور را 
به من دادند. بعد از اینکه هزینه تحصیلی من قطع شده 
بود با وجود اینکه مجبور به گزارش فعالیت های تحصیلی 
خود به سفارت نبودم، اما گزارش مراحل تحصیلی خود را 
به طور مرتب برای آن ها می فرستادم و آن ها نیز آن را به 
دانشگاه ارسال می کردند. عالوه بر این انجام فعالیت های 

مذهبی در همین دوران موجب شد هنگام بازگشت به 
ایران تصویر مسموم یک متمرد نسبت به خواست های 
انقالب درباره من مطرح نباشد. یکی دو مقاله ای که در 
حوزه فناوری به رشته تحریر درآورده بودم نیز چهره 

خوبی از من ترسیم کرده بود.

در برگشت به ایران چه اهدافی را متناسب با یافته ها 
و ره آوردهای علمی و فناورانه خود دنبال کردید؟

وقتی برای کار پژوهشی دوره دکترای خود در سوئد 
بودم، پیشرفت های وسیع و متنوع در فناوری را می دیدم. 
تشخیص اینکه چه کسی یا چه نهادی باید تصمیم گیرنده 
این باشد که کدام سطح از فناوری برای چه مقصدی باید 
بکار گرفته شود، زمینه های تازه ای از گرایش های ذهنی 

کنجکاو من در حوزه مدیریت فناوری بود.
سال ها است به دبیرستان ها می روم و به استعداد شناسی 
دست می زنم. با محصالن مستعد و مدرسان عالقه مند به 
اشکال گوناگون ارتباط برقرار می کنم. روز خاص معرفی 
رشته تحصیلی خویش را در دانشگاه علم و صنعت برگزار 
می کنم تا موفق شوم دانشجویان مستعد عالقه مند را به 
سمت دانشگاه جلب کنم. حرکت تدریجی من از فناوری 
صنعتی به عنوان رشته تخصصی که سال ها در آن انجام 
وظیفه کرده ام به سمت راه اندازی رشته تحصیلی مدیریت 
و  فناوری محور عالقه من  انتقال  آن  در  فناوری که 
متناسب با نیاز بازار ایران بوده، یا سیاست گذاری فناوری 
زمینه دیگری از این جهت دادن به باور جوانان بوده که 

ثمرات آن را در میدان عمل به چشم دیده ام.
کشورهای  از  بازدید  در  شخصی ام  عالیق  از  یکی 
موضوعات  کردن  مستند  و  یادداشت برداری  گوناگون 
تازه و انتقال آنان به نهادهای ذی ربط کشور بوده است. 
سازمان دهی خانه های فرهنگ، شکل گیری موزه علوم 
اندیشه های خالق  از  استفاده  و  فرهنگسراها  فنون  و 
بچه های ایرانی در زمره عالیق من است که در طی 
حداقل سه دهه گذشته به طور مستمر ادامه پیدا کرده 
اشکال  به  که  کسانی  چهره  از  عکس  گرفتن  است. 
گوناگون در برنامه های مختلف کاری با آنان نشست 

1. Tribology
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داشته ام و برقراری ارتباط به نیت منعکس کردن تصویر 
اخذ شده باوری را در اطرافیان ایجاد کرده که فالنی 
نسبت به عکسی که گرفته متعهد است. استفاده مستمر 
از شبکه های اطالع رسانی و ارسال سوژه های جذابی که 
می تواند مورد استفاده مخاطبانم باشد در زمره موضوعات 

مورد عالقه ام در زمینه مدیریت فناوری است.

جنابعالی جزء اولین فارغ التحصیالن رشته مهندسی 
صنایع هستید، ممکن است این رشته را تعریف 

کنید.
رشته مهندسی صنایع با مسائلی از قبیل کنترل و هماهنگی 
فعالیت ها، برنامه ریزی تولید، کنترل کیفیت، استفاده مؤثر 
ماشین آالت، تجهیزات و امکانات، بهبود سیستم ها، بهبود 
یا  ایجاد  دارد و می تواند در طرح،  و... سر وکار  ایمنی 
بهبود سیستم های متشکل از انسان، مواد، ماشین آالت 
و تجهیزات کمک مؤثری بنماید. این تخصص مهندسی 
شامل روش هایی است که منجر به بهبود عملکرد کلی 
سیستم ها می شود. این امر، توسط معیارهای اقتصادی، 
کیفیتی، تأثیر محیطی و ارتباط آن ها با رفاه بشر سنجیده 
می شود. لذا حیطه وظایف یک مهندسی صنایع وسیع تر 
از وظایف سایر مهندسان و اغلب به صورت بین رشته ای 
است. هر مهندس صنایع، عالوه بر کسب تخصص در 
زمینه های فنی باید از آموزش کافی در علوم رفتاری و 

گروهی و علوم زیستی نیز برخوردار باشد.

که  ـ  ایران  انجمن مهندسی صنایع  از تشکیل 
یکی از مؤسسان آن هستیدـ  بفرمایید.

حدود پانزده سال پیش، در جمع استادان دانشگاه علم 
و صنعت، امیرکبیر و شریف و تا حدودی تربیت مدرس 
که از ابتدای انقالب فرهنگی در کمیته برنامه ریزی رشته 
مهندسی صنایع در وزارت علوم و در ستاد انقالب فرهنگی 
به شکل های مختلف با هم کار می کردیم، تشکلی به 
وجود آمد و با جلساتی که برگزار می شد این موضوع را 
دنبال می کردیم که باید ارتباطی بین آموخته های مهندسی 
صنایع و کاربردهای این رشته در بازار کار پدید آید. قباًل 
تجربه راه اندازی انجمن نداشتیم و انجمن مهندسی صنایع 
هیچ جا را هم ندیده بودیم. مشقت های زیادی کشیدیم 

و آیین نامه هایی تدوین کردیم. در این مسیر طیفی از 
دانشجویان ساعی و خودباور مهندسی صنایع با برپایی 
تعداد زیادی همایش های علمی در سراسر کشور فضا را 

برای شکل گیری انجمن به خوبی مهیا کردند.
در انجام اقدامات قانونی مربوط با محدودیت های خاصی 
مواجه شدیم و دو سال و نیم تالش کردیم تا دولت را 
متقاعد کنیم که سایر کشورها برای توسعه ارزش های 
تخصصی رشته های علمی تشکل های مردم نهاد دارند 
کمک  آموزشی  نهادهای  به  گوناگون  اشکال  به  که 
می کنند و ایران نیز می تواند با ایجاد چنین نهادهایی در 
بلوغ رشته بکوشد. به دلیل آماده نبودن زیرساخت ها کار 
به شکل های مختلفی با توقف روبرو می شد. در گام های 
کارهای  ورای  صنایع  مهندسی  دانشجویان  بعدی 
حرکت های  نیز  اداری  اقدامات  مسیر  در  همایشی 
سازنده ای را پی گرفتند و پابه پای چند استادی که برای 
ایجاد این تشکل کمر همت بسته بودند، یاوری کردند. 
تشکلی را بین چند دانشگاه در تهران راه انداختند و با 
نگه  زنده  را  موضوع  دیگر  کارهای  و  خبرنامه  انتشار 
داشتند تا آنکه دوباره اساتید با طرحی جدید و فراگیر 

و متقاعدکننده گرد هم آمدند و کار را به ثمر رساندند.
علمی،  نهاد  یگانه  عنوان  به  انجمن  این  به هرحال، 
تخصص  در  کشور  داوطلبانه  و  اندیشه ورز  مستقل، 
مهندسی صنایع با تالش ها و پیگیری های فراوان جمعِی 
اساتید و متخصصان مهندسی صنایع در سال 1378 
تأسیس شد و پا به عرصه وجود نهاد و با راهگشایی هایی 
که انجام داد فضا برای شکل گیری انجمن های موازی 
و با تخصص های ویژه مانند ایمنی صنعتی، ارگونومی و 

کیفیت باز شد.

جنابعالی از اعضای هیئت مؤسس انجمن مدیریت 
فناوری نیز هستید...

بله. بعد از تشکیل انجمن مهندسی صنایع، آن تجربه 
به کار ما سرعت داد. توانستیم انجمن هایی چندگانه را 
مساعدت دهیم تا باالخره انجمن مدیریت فناوری مبتنی 
بر پختگی های کسب شده و به مدد چهره های متخصص 
این حوزه در کشور تشکیل شد. آن موقع هرکدام در 
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مورد مدیریت فناوری نظری خاص و مبتنی بر تجارب 
در  اینکه تحصیل کرده ای  تا  داشتیم  حرفه ای خویش 
همین حوزه تخصصی در دنیای غرب به جمع ما پیوست 
و با استفاده از تجربه ای که کسب کرده بودیم، توانستیم 
انجمن مدیریت فناوری و سایر انجمن های بعدی را با 

سرعت بیشتری تشکیل دهیم.

فناوری  انتقال  زمینه  در  خود  تجربیات  مورد  در 
بفرمایید.

به مناسبت های گوناگون سفرهای متعددی به خارج 
و  انتخاب  خاصی  ماشین آالت  تا  داشتیم  کشور  از 
اتفاقات  برگشت ها  و  رفت  این  در  شوند.  خریداری 
برای  جدی  جرقه های  هریک  که  می افتاد  متفاوتی 

کارهایی تازه را رقم می زد.
راستای  در  تالش هایی  که  هفتاد  و  شصت  دهه  در 
خودکفایی و خوداتکایی در کشور انجام می شد، نهادهای 
مختلفی درخواست انتقال فناوری داشتند. ورای خدمات 
آموزشی مرسوم، به تعداد زیادی از صنایع در زمینه هایی 
فناورانه  مشکالت  رفع  برای  پیداکرده ام،  اشراف  که 
مشاوره داده ام. در رفت و آمدها به خارج توانستم دانش 
فناوری را به کشورهای خارجی نیز بفروشم؛ از جمله 
تجاربی که در مقطع جنگ در موضوع سنگ سنباده، 
یاتاقان، سوپاپ اتومبیل و الکترود جوشکاری پیدا کرده 
با مانعی  اگر در جنگ  بودیم. در زمان دفاع مقدس، 
مواجه می شدند، دانشگاه علم و صنعت یکی از کاندیداها 
برای حل مشکل به شمار می رفت. دانشگاه ما این باور 
را در جامعه شکل داده بود که کاری را که به علم و 

صنعتی ها بسپاری به انتها می رسانند.

چه توصیه ای برای جوانان دارید؟
من زمانی که دانشجوی دانشکده علم و صنعت بودم، 
در دبیرستان البرز هفته ای دو ساعت فیزیک تدریس 
در  وقتی  می گرفتم.  تومان  هفته ای 200  و  می کردم 
همان دانشکده مدرس شدم ماهی 2700 تومان حقوق 
دریافت می کردم که می توانستم با این مبلغ در قالب یک 
سفر جهانگردی کره زمین را دور بزنم. اعتقاد من این 

است که هرکس خود را به خدا متصل کند، خدا او را 
باال می برد. به هرحال، باید بدانیم که ما به عنوان یکی از 
موجودات به دلیلی خلق شده ایم و به منظوری روی کره 
زمین هستیم. اگر انسان از هوش و استعداد خود استفاده 
کند و فرصت را بشناسد، خوب عمل می کند. خداوند 
همیشه ناظر بر اعمال ماست؛ اگر کاسه خود را در مقابل 
رحمتی که به طور مستمر بر ما نازل می کند پشت و رو 
نگه داریم چیزی به درون آن نمی ریزد. هرکس بخواهد 
در جامعه خویش اثربخش باشد باید بداند کاسه خود را 
چگونه در مقابل نعماتی که به او ارزانی می شود، بگیرد تا 

از نزوالت مستمر الهی بهره بگیرد.
همچنین اعتقاد دارم در فضای کسب وکار مدیران اجرایی 
اگر پیش زمینه فنی نداشته باشند، نمی توانند کار را جمع 
کنند و پیش زمینه فنی الزام یک مدیر است. اکنون، در 
نقاط مختلف دنیا در بحث تجارت و بازرگانی، آن هایی 

موفق هستند که از آدم های فنی استفاده می کنند.
من خیلی دلم می خواست نهادی به وجود آید که روی 
رشته تحصیلی اثرگذار باشد؛ چون به مِن هنرستانی 
اثبات کردم  اجازه نمی دادند وارد دانشگاه شوم و من 
از  توانستم  فنی  سابقه  با  چون  می کردند.  اشتباه  که 
دانشجویان ریاضی هم جلو بیافتم و در طی این سال ها 
کسی از من خرده نگرفت؛ بلکه برای پیشرفت خود به 
پیشینه فنی احتیاج داشتم. همچنین، در طی سال های 
رشته  فناوری یک  مدیریت  که  دریافتم  خدمت خود 
نیست، بلکه یک بین رشته ای است. کسی که مدیریت 
پروژه یاد گرفته باشد، اگر مدیریت فناوری بداند می تواند 

مدیریت پروژه را به خوبی انجام دهد.
به  که  آگاهی هایی  موازات  به  ما  دانشگاه های  کاش 
دانشجویان می دهند آنان را تا دنیای واقع و اجرا حمایت 
عمل  میدان  در  را  شده  آموخته  ظرفیت های  و  کنند 
گرایش های  تمامی  با  فناوری  مدیریت  کنند.  اجرایی 
آموخته ها  که  دارد  را  استعداد  این  دارد  که  تخصصی 
انجام گیرند تا در کالس های درس.  در میدان عمل 
ای کاش هدف گیری نظام های آموزشی کشوری انقالبی 
مثل ما که ادعا می کند بر تمدن بشریت اثر می گذارد، به 

جای کسب مدرک، دریافت شایستگی باشد.
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را  دانشگاهی تان  تحصیالت  شما  دکتر،  آقای 
اما پس  آغاز کردید،  برق  در رشته  مهندسی 
از دوره  کارشناسی به سمت رشته  مدیریت 

رفتید؛ چرا؟
رشته   در   1363 سال  سراسری  کنکور  در  من  بله. 
مهندسی برق ـ قدرت در دانشگاه فردوسی مشهد 
قبول شدم. در دوره  لیسانس درسی داشتم به نام 
»مدیریت تولید« که استادش مشاور اقتصادی یکی 
از بانک ها بود. ایشان خیلی ها را به موضوع مدیریت 
تولید عالقه مند کرده بود. خود من هم عالقه  زیادی 
زمینه  این  در  مطالعاتم  و  کردم  پیدا  رشته  این  به 

شروع شد.
سال 1368 در رشته  مدیریت با گرایش بهره وری 
در دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد جنوب پذیرفته شدم. 
تأیید  هنوز  آزاد  دانشگاه  رشته های  دوران  آن  در 
نشده بود و دانشگاه آزاد برای آنکه بتواند تأییدیه ِی 
رشته های خود را بگیرد از معروف ترین اساتید وقت 

دانشگاه های تهران استفاده می کرد. به همین دلیل 
اساتید  برجسته ترین  از  تعدادی  با  آشنایی  فرصت 
مدیریت کشور مانند دکتر میرسپاسی، دکتر اصغرپور، 
دکتر بیان، دکتر شفیعا، دکتر توفیق و... فراهم شد 
بود. سال  مسیر  این  ادامه   برای  توشه ای  که خود 
تولید  مدیریت  رشته   دکتری  مقطع  در  هم   1374
از  دفاع  با  و  شدم  پذیرفته  مدرس  تربیت  دانشگاه 
رساله ام که در زمینه  مدل های انتقال فناوری بود، 

در سال 1379 فارغ التحصیل شدم.

شما هم زمان با تحصیل وارد فضای کار اجرایی 
هم شده بودید؟

در دوران جنگ تحمیلی در جهاد سازندگی مشغول 
آنجا خدمت کردم.  در  بودم. مدت 14 سال  کار  به 
دفتر  در  مسئول  کارشناس  به عنوان   1376 سال  از 
به  ریاست جمهوری مشغول  فناوری  همکاری های 
همکاری های  »مرکز  به  بعدها  دفتر  این  کار شدم. 

6 . گفتگو با دکتر سید حبیب اهلل طباطبائیان

دکتر سید حبیب اهلل طباطبائیان از اعضای هیئت مؤسس و رئیس دوره های سوم تا پنجم انجمن 
مدیریت فناوری ایران بوده است. او همچنین از نخستین مدرسان برنامه های آموزشی دانشگاهی 

مدیریت فناوری در کشور است. وی فعالیت های اجرایی خود را در وزارت جهاد کشاورزی آغاز 
کرد و پس از آن به دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری رفت. دکتر طباطبائیان که سابقه  

عضویت در کمیته  اولویت های ملی نقشه  جامع علمی کشور، کمیسیون دائمی شورای عتف، 
کمیسیون تدوین و هماهنگی سیاست های علم و فناوری شورای عتف، شورای پژوهشی مرکز 

تحقیقات سیاست علمی کشور و نیز عضویت در هیئت تحریریه  دو فصلنامه  علمیـ  پژوهشی را در 
کارنامه  کاری خود دارد، هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه عالمه طباطبائی و رئیس پژوهشکده  

مطالعات فناوری ریاست جمهوری است.
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فناوری و نوآوری ریاست جمهوری« تغییر نام داد. 
البته آشنایی من با دفتر به سال 1370 و همکاری با 
گروه برق و نیرو در پروژه های انتقال فناوری صنعت 
با  مرتبط  هم  من  دکتری  رساله   برمی گشت.  برق 

همین موضوع بود.

به نظر شما ریشه های احساس نیاز به مدیریت 
فناوری در کشور چگونه شکل گرفت؟

را  مهم  فراز  چند  ما  کشور  در  فناوری  مدیریت 
مرتبط  بیشتر  ابتدا  در  ما  صنعت  است.  کرده  طی 
با کشاورزی و فرآوری محصوالت آن مانند صنایع 
بود.  گرفته  شکل  ماشین سازی  و  نساجی  و  غذایی 
برابر شد  ایران چند  نفتی  از سال 1349 درآمد  بعد 
به  منجر  که  گرفت  شکل  بزرگی  ارزی  ذخیره   و 
طرح های  اجرای  و  کشور  خارج  در  سرمایه گذاری 
زیربنایی در کشور شد. در نیروهای مسلح و صنایع 
بخش  شد.  بزرگی  سرمایه گذاری های  هم  دفاعی 
خانگی  صنایع  مونتاژی،  صنایع  در  هم  خصوصی 
کرد.  سرمایه گذاری  کشاورزی  تا حدی  و  خودرو  و 
بودند.  وارداتی  فناوری های  دوره  این  فناوری های 
پس از انقالب این صنایع وارداتی به دلیل وابستگی 
پشتیبانی آن ها به خارج از کشور دچار مشکل شدند. 
صنایع دفاعی بیش از همه آسیب دید. بخش زیادی 
از سرمایه گذاری ها و طرح ها در هر دو بخش دولتی 
و خصوصی نیمه تمام ماند و توانایی اتمام آن ها هم 

در داخل کشور وجود نداشت.
همین  دید.  زیادی  خسارات  کشور  جنگ،  شروع  با 
نبود  دلیل  به  شد.  بمباران  بارها  هم  موجود  صنایع 
بود.  قطعات، صنایع دفاعی هم دچار مشکل جدی 
بود  صنایع  راه اندازی  اصلی  چالش  انقالب  از  قبل 
پا  سر  و  بازسازی  اصلی  چالش  جنگ  زمان  در  و 
و  سازندگی  جهاد  بنابراین  بود؛  صنایع  نگه داشتن 
جهاد خودکفایی با اتکا به مهندسی معکوس شروع 
به ساخت قطعات در داخل کردند. اوج این فعالیت ها 
در سال های 1362 و 1363 بود. در همین زمان دفتر 
)مرکز  ایران  و صنعتی  علمی  مطالعات  و  بررسی ها 

همکاری های فناوری و نوآوری فعلی( شکل گرفت 
تا با استفاده از مستشاران خارجی یا ایرانیان خارج از 

کشور به رفع مشکالت صنایع کمک کند.
در سال های 1364 و 1365 مسئوالن دفتر متوجه 
مهندسی  و  طراحی  اصلی  مشکل  که  بودند  شده 
ارتقای  به  می تواند  قطعه  طراحی  بر  اشراف  است. 
آن )نه صرفًا کپی کردن( منتهی شود. به عالوه ما 
ماشین آالت.  فقط  نه  باشیم،  فناوری  صاحب  باید 
عدم آشنایی با مفاهیم مدیریت فناوری باعث شده 
قابلیت های  توسعه   و  فناوری  انتقال  اسم  به  بود 
و تصور  بزنیم  ماشین آالت دست  به خرید  فناوری، 
در  است.  فناوری  توسعه ِی  با  مترادف  این  کنیم 
واقع می توان گفت »خرید کارخانه« را با »کارخانه 
انتقال  درحالی که  بودیم؛  گرفته  اشتباه  سازی« 
و  است  ماشین آالت  و  تجهیزات  ساخت  فناوری 
دانش  بر  مهندسی  تسلط  همان  فناوری  توسعه ِی 
این  جلساتی  در  دفتر  زمان  آن  در  است.  طراحی 
می کرد.  تبیین  کشور  مسئوالن  برای  را  مفاهیم 
ابتدای دهه  1360  در  است که  توجه  البته شایان 
ملکی فر،  عقیل  مهندس  مانند  پیشکسوتی  دوستان 
مهندس نصیرزاده، دکتر شفیعا و بزرگواران دیگری 
که ذهن من یاری نمی کند با این مقوله آشنا بودند 
و حتی اندیشه  صحیح مدیریت فناوری را در کشور 
ترویج می کردند، ولی حرکت ایشان اغلب مبتنی بر 

تالش های فردی شکل گرفته بود.
و  علمی  مطالعات  و  بررسی ها  دفتر  با  هم زمان 
صنعتی، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 
)وابسته به وزارت علوم( هم وجود داشت که برای 
کمک به مخترعان و مبتکران ایجاد شده بود. این 
سازمان برای ایفای نقش یک مرکز رشد )انکوباتور( 
ده  مدت  در طول  ـ  به تدریج  اما  بود،  طراحی شده 
تبدیل شد. در کنار  پژوهشگاه  به یک  سال ـ خود 
دانشگاه ها  کمک  از  هم  دانشگاهی  جهاد  این ها 
قطعات  ساخت  مثل  صنعت  مشکالت  حل  برای 
و... بهره می برد؛ اما مشکل اینجا بود که دانشگاه ها 
شرکت های  نه  بودند،  پژوهشی  یا  آموزشی  مرکز 
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مهندسی. باید بین دانشگاه و صنعت یک مجموعه 
قرار می گرفتند  شرکت های طراحی و ساخت وتولید 
که وجود نداشت. حلقه های تحقیق و توسعه، طراحی 
و مهندسی، آزمایشگاه های تخصصی و شرکت های 
بود؛  مفقود  صنعت  و  دانشگاه  بین  تولید  و  ساخت 
صنعت  به  خیلی  نمی توانستند  دانشگاه ها  بنابراین 

کمک کنند.

دفاتر طراحی در دوره  دفاع مقدس آغاز به کار 
کردند؟

طراحی  دفاتر  این  ایجاد  فرصت  جنگ  زمان  در 
شده  آغاز  زمینه  این  در  تالش هایی  هرچند  نبود، 
بود. پس از پایان جنگ و با فروپاشی شوروی سابق 
فرصتی فراهم شد تا کاستی های طراحی و مهندسی 
بعد  و  سازندگی  دوره   در  هرچند  کنیم.  جبران  را 
در  )به ویژه  کمبودها  جنگ،  محدودیت های  رفع  از 
شد.  جبران  خرید  طریق  از  بیشتر  دفاعی(  حوزه  
دفتر بررسی ها و مطالعات علمی و صنعتی ایران با 
استفاده از فرصت فروپاشی شوروی تعداد زیادی از 
دانشمندان روس را به ایران آورد. مفهوم طراحی و 
مسئوالن  بین  در  به تدریج  هم  فناوری  و  مهندسی 

جا افتاد.

چه  از  فناوری  مدیریت  آموزشی  فعالیت های 
زمانی آغاز شد؟

در همین برهه سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 
با همکاری سازمان انتقال فناوری آسیا و اقیانوسیه 
طراحی  فناوری  مدیریت  برای  را  آموزشی  دوره ای 
ادامه  تحصیل  کرد. در آن زمان سازمان به دنبال 
هیئت علمی مربی خود بود و در همین راستا به دنبال 
تأسیس رشته  مدیریت فناوری رفت. شورای عالی 
برنامه ریزی درسی )وقت( محتوای دروس دوره های 
کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت فناوری را تأیید 
کرد؛ اما شورای عالی گسترش آموزش عالی مجوز 
راه اندازی دوره  دکتری را به سازمان پژوهش های 
علمی و صنعتی نداد و با برگزاری دوره  کارشناسی 

را  رشته  راه اندازی  هم  سازمان  کرد.  موافقت  ارشد 
دنبال نکرد.

برای  که  تالش هایی  با  هم زمان  بعد،  سال  چند 
تأسیس انجمن مدیریت فناوری ایران انجام می شد، 
دوره  دنبال گرفتن مجوز  به  انجمن  هیئت مؤسس 
طباطبائی  عالمه  دانشگاه  در  مثاًل  رفتند.  آموزشی 
دانشگاه صنعتی شریف  در  و  باقری نژاد  دکتر  آقای 
موضوع  این  پیگیر  آراستی  دکتر  و  مشایخی  دکتر 
دکتر  پیگیری  با  نیز  اشتر  مالک  دانشگاه  شدند. 
طبائیان و دکتر بوشهری دوره  مدیریت فناوری را 
دکتر  هم  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  کرد.  راه اندازی 
رضوی و دکتر رادفر دوره را ایجاد کردند. در سال 
1384 نیز دوره  دکتری در دانشگاه عالمه طباطبائی 
و بعد دانشگاه صنعتی شریف با حضور اساتید خارجی 

برگزار شد.

ایران  فناوری  مدیریت  انجمن  تأسیس  به 
اشاره فرمودید. خود شما هم از اعضای هیئت 
چگونگی  از  لطفاً  بوده اید.  انجمن  مؤسس 

شکل گیری انجمن بفرمایید.
مدیریت فناوری تقریبًا تا سال 1375 هنوز در کشور 
با  1376ـ1377  سال های  در  نبود.  شناخته شده 
شکل گیری معاونت پژوهش در دفتر همکاری های 
فناوری تالشی برای معرفی مدیریت فناوری به کشور 
دانشجویان  از  گروهی  با  همکاری هایی  شد.  آغاز 
آقایان شاه میرزایی،  دانشگاه صنعتی شریف ـ مانند 
بیرنگ، حلیمی، صفاری نیا، سلطانی و... ـ آغاز شد 
موضوعات  درباره   بحث  برای  هفتگی  جلساتی  و 
این  می شد.  برگزار  فناوری  مدیریت  با  مرتبط 
دوستان بعدها دفتری به نام »مطالعات تکنولوژی« 
را در دانشگاه شریف راه اندازی کردند. خوشبختانه با 
بر دانش ضمنی ای  آراستی عالوه  آقای دکتر  ورود 
که با تجربه در این حوزه به دست آورده بودیم، از 
بعد نظری و آکادمیک هم با مدیریت فناوری آشنا 
شدیم. آقای دکتر رضوی هم که دانش آموخته  حوزه  
سیاست صنعتی از آمریکا بودند در این حوزه خوب 
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کار می کردند. در واقع این جمع یک هسته  فکری 
در زمینه ِی مدیریت فناوری بود.

و   1378 سال های  در  تکنولوژی  مطالعات  دفتر 
مدیریت  آموزش  کوتاه مدت  دوره   یک   1379
فناوری در دانشگاه شریف برگزار کرد. آقایان دکتر 
آراستی، دکتر رضوی، دکتر حاجی حسینی و دیگران 
به صورت  دوره  این  کردند.  تدریس  دوره  این  در 
جلسات صبح تا عصر به مدت چند هفته برگزار شد. 
کسانی که امروز در مدیریت فناوری می شناسیم، در 
این دوره یکدیگر را پیدا کردند. در همان دوره، این 
جمع بندی حاصل شد که مدیریت فناوری باید بیشتر 
در کشورمان مورد توجه قرار گیرد و در مورد آموزش 

آن باید بیشتر سرمایه گذاری شود.
پیگیری  برای  تالش هایی  به  منجر  حرکت  این 
تأسیس انجمن شد. آقای دکتر آراستی که در همان 
شریف  صنعتی  دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  زمان 
را  انجمن  تشکیل  به  مربوط  فرم های  بودند،  شده 
به وزارت علوم ارائه کردند. پس از تکمیل مدارک و 
رفت وآمدهای بسیار، باالخره در تاریخ 1379/7/17 
موضوع تأسیس انجمن در کمیسیون مربوط مطرح و 
رد شد. دومین نامه ِی درخواست تصویب انجمن چند 
ماه بعد به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارسال 
شد. موضوع در تاریخ 79/12/28 مطرح شد و برای 
تغییر  از  قرار گرفت. پس  مورد مخالفت  بار  دومین 
فناوری  و  تحقیقات  علوم،  وزارت  پژوهشی  معاون 
مدیریت  علمی  انجمن  تأسیس  تقاضای  ایران، 
به   80/11/9 تاریخ  در  بار  سومین  برای  فناوری 
کمیسیون مربوط ارسال شد و در تاریخ 1381/2/11 

مورد موافقت قرار گرفت.
پژوهشی  معاون  منصوری  دکتر  آقای  دوره،  آن  در 
وزارت علوم و استاد فیزیک دانشگاه صنعتی شریف 
بودند که ارتباط دوستانه ای با دکتر سهراب پور رئیس 
دانشگاه شریف و همین طور با دکتر آراستی داشتند. 
انجمن مدیریت  با همکاری جمع دوستان،  باالخره 
هدف  شد.  تأسیس   1381 سال  در  ایران  فناوری 
فناوری  مدیریت  دانش  که  بود  این  انجمن  اصلی 

در کشور ترویج شود. اولین رئیس انجمن هم آقای 
دکتر آراستی بودند.

اولین دوره  دانشگاهی رشته  مدیریت فناوری 
در کدام دانشگاه برگزار شد؟

اعضای انجمن تالش کردند اهمیت رشته  مدیریت 
سال  همان  در  و  کنند  مطرح  جامعه  در  را  فناوری 
دانشگاه  مدیریت  دانشکده   وقت  مسئوالن   1380
که  باقری نژاد  دکتر  کمک  به  طباطبائی  عالمه 
هیئت  عضو  هم اکنون  و  ـ  بود  انجمن  اعضای  از 
تأسیس  ـ مجوز  الزهراء )س( است  دانشگاه  علمی 
شورای  از  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  را  رشته  این 
دریافت کردند. سال 1382  عالی  آموزش  گسترش 
مسئوالن دانشگاه صنعتی مالک اشتر با کمک دکتر 
سید کمال طبائیان و دکتر بوشهری و برخی دیگر 
از محققان وزارت دفاع این رشته را ایجاد کردند و 
اشتر  مالک  دانشگاه  در  دوره  سه  فناوری  مدیریت 
ارائه شد. پس از آن نیز با تأسیس دانشکده  مدیریت 
و اقتصاد در دانشگاه صنعتی شریف به ریاست دکتر 
مشایخی و با کمک دکتر آراستی دوره  کارشناسی 
ارشد مدیریت و اقتصاد با گرایش مدیریت فناوری 
با تالش دکتر رضوی  نیز  آزاد  برگزار شد. دانشگاه 
واقع  در  کرد.  دریافت  را  آموزشی  دوره   این  مجوز 
مدیریت  انجمن  مؤسس  هیئت  دوستان  همان 

فناوری این رشته را در دانشگاه ها ایجاد کردند.

جنابعالی از چه سالی به عنوان مدرس رشته ِی 
مدیریت فناوری وارد دانشگاه شدید؟

فناوری  از تأسیس رشته  مدیریت  بعد  سال 1380 
همکاران  طباطبائی،  عالمه  مدیریت  دانشکده   در 
بنده دعوت کردند که  از  دانشگاه عالمه طباطبائی 
موافقت  با  شوم.  دانشگاه  این  علمی  هیئت  عضو 
از  جمهوری  ریاست  فناوری  همکاری های  مرکز 
دانشگاه  علمی  هیئت  عضو  تاکنون   1381 سال 

عالمه طباطبائی هستم.
در دانشگاه عالمه طباطبائی برنامه ریزی الزم برای 
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برگزاری دوره  کارشناسی ارشد و دکتری مدیریت 
دعوت  خارجی  اساتید  از  حتی  و  انجام شد  فناوری 
کردیم که آمدند و درس دادند. اکنون این دانشگاه 
مدیریت  رشته   دانش آموختگان  برای  پایگاه خوبی 

فناوری در کشور است.

این رشته چه تعداد فارغ التحصیالن در کشور 
دارد؟

در حال حاضر ساالنه حدود 200 نفر دانش آموخته  
کارشناسی ارشد و دکتری در کشور داریم که علیرغم 
نیاز بیشتر کشور به دلیل اُفت کیفیت آموزش الزم 
است مورد تجدیدنظر قرار گیرد تا مبادا در آینده با 

عده ای صاحب مدرک کم  سواد مواجه باشیم.

با سال ها تالش و پیگیری شما و همکارانتان در 
انجمن مدیریت فناوری ایران، اکنون فناوری و 
شده  تبدیل  جامعه  غالب  گفتمان  به  نوآوری 
است. امروز جامعه  مدیریت فناوری کشور چه 

وضعیتی دارد؟
اکنون انجمن مدیریت فناوری ایران هسته اصلی و 
محل تمرکز و گرد هم آیی همه  کسانی است که 
در حوزه  مدیریت فناوری فعالیت می کنند. کسانی 
که در جاهای مختلف در این زمینه کار می کنند با 
انجمن در تماس و رفت وآمد هستند؛ همه یکدیگر 
چراکه  است  ملّی  سرمایه ای  این  و  می شناسند  را 
موجب شده انسجام کارشناسی و نخبگانی در حوزه  

مدیریت علم و فناوری کشور به وجود آید.
اآلن جامعه متخصصان فناوری و مدیریت فناوری 
آن  تبلور  که  دارند  فکری  وحدت  یک  کشور 
کنفرانس بین المللی ساالنه و فصل نامه های علمی 
و پژوهشی و جایزه  ملی مدیریت فناوری و نوآوری 
است. جامعه ای داریم که در سال 1380 نداشتیم. 
انجمن مدیریت فناوری ایران بیش از هزار و پانصد 
انجمن های  سایر  اعضای  اگر  که  دارد  عضو  نفر 
علمی مرتبط که در اتحادیه  انجمن های فناوری، 
نیز  را  هستند  کشور عضو  تجاری سازی  و  نوآوری 

نفر  ده هزار  از  بیش  به  عدد  این  آوریم  حساب  به 
هدفی  و  داریم  پویایی  جامعه   اهلل  بحمد  می رسد. 
که در انجمن به دنبالش بودیم، یعنی ترویج دانش 
کمتر  امروز  و  است  شده  محقق  فناوری،  مدیریت 
فناوری،  مدیریت  مفهوم  با  که  است  مسئولی 
این ها  مانند  و  آینده پژوهی  نوآوری،  مدیریت 
صحبت  نیز  انقالب  معظم  رهبر  حتی  نباشد.  آشنا 
نظام  از  می کنند، صحبت  بازار  تا  ایده  زنجیره   از 
ملی نوآوری می کنند و سفارش نقشه  جامع علمی 

کشور را می دهند.

آقای دکتر، از فراز و نشیب های فعالیت انجمن 
بفرمایید...

ضرورتی  حسب  بر  ایران  فناوری  مدیریت  انجمن 
شکل گرفت. عده ای از حوزه  عمل و سپس گروهی 
حوزه   یک  و  شدند  ملحق  آن ها  به  نظر  بخش  از 
دانشی جدید به نام مدیریت فناوری به وجود آمد که 
این حوزه  دانشی در کشور ترویج  از 14 سال  بعد 
نبود  این مسیر صاف  اما  یافته و موفق شده است؛ 
و فراز و نشیب هایی هم داشت. از جمله یک سال 
تشکیل  درگیر  دوستان  که  انجمن  تشکیل  از  بعد 
دیدیم  بودند،  دانشگاه ها  در  فناوری  مدیریت  دوره  
که انجمن بودجه ندارد. هرچند اعضای انجمن برای 
برای  اما  نمی کردند،  دریافت  فعالیت هایشان وجهی 
انجام کارهای اداری یک کارمند هم نداشتیم. برای 
پذیرایی هم مشکل داشتیم. به طوری که در سال های 
انجمن مواجه شدیم و در  با افت فعالیت های  اولیه 
دوره  دوم رتبه ِی انجمن در ارزیابی ]وزارت علوم[ 

به C تقلیل یافت و انجمن با مشکالتی مواجه شد.

پنجم،  و  چهارم  دوره های سوم،  در  خود شما 
آن  در  داشته اید.  عهده  بر  را  انجمن  مدیریت 

سال ها چه اتفاقاتی افتاد؟
انجمن  یادآوری کنم که در  را  نکته  این  باید  ابتدا 
مشارکت  و  مشورت  با  و  اعضاء  همه   توسط  کار 
آنان انجام می شود. هیچ اقدامی به تنهایی صورت 
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این  به  سوم،  دوره    ،1385 سال  در  نمی گیرد. 
امکان  مالی  مشکل  رفع  برای  که  رسیدیم  نتیجه 
اختیار  در  با  و  کنیم  فراهم  را  فعاالن  دیگر  حضور 
دعوت  دیگران  از  انجمن  سربرگ  و  برند  گذاشتن 
همکاری  دوستان  بنابراین،  کردیم.  همکاری  به 
کردند و آقای دکتر منطقی، یکی از اعضای هیئت 
به  را  بین المللی  کنفرانس های  برگزاری  مؤسس، 
از  آقای دکتر قاضی نوری هم که  از  عهده گرفت. 
صنایع  مهندسی  دانش آموخته   و  انجمن  اعضای 
ـ  علمی  فصلنامه   سردبیر  تا  کردیم  دعوت  بود، 
پژوهشی انجمن )سیاست علم و فناوری( شود. این 
فصلنامه با همکاری مرکز تحقیقات سیاست علمی 
الستی،  دکتر  ترتیب  این  به  و  شد  تأسیس  کشور 
در  استقرار  جهت  را  اتاق هایی  مرکز،  وقت  رئیس 

اختیار انجمن قرار داد.
پژوهش های  سازمان  با همکاری  را  دوم  فصلنامه  
موسسه  با  و  کردیم  شروع  کشور  صنعتی  و  علمی 
برای چاپ  نیز  دفاعی  تحقیقاتی صنایع  و  آموزشی 
فصلنامه  سوم وارد همکاری شدیم و به این ترتیب 
توانستیم انجمن را سر پا نگه داریم. در حال حاضر 
انجمن هفت کارمند دارد و گردش مالی آن قریب 
در  که  حالی  در  است؛  سال  در  تومان  میلیارد  یک 
بود  تومان  میلیون  پنج  انجمن  بودجه ِی  اول  دوره  
تأمین می شد.  از محل کمک های وزارت علوم  که 
با تغییر وضعیت، دیگران هم دعوت به همکاری ما 
را پذیرفتند، آمده اند و کار می کنند و انجمن شکوفا 
انجمن  پنج سال است که  اکنون مدت  شده است. 
رتبه  ممتاز را در کشور کسب می کند و معمواًل به 
جای 800 امتیاز الزم برای احراز رتبه  A در فرایند 
علوم،  وزارت  علمی  انجمن های  کمیسیون  ارزیابی 

نزدیک به 1200 امتیاز کسب می کند.

و سخن آخر...
انجمنی  ایران  فناوری  مدیریت  انجمن  اکنون 
شناخته شده در سطح جهانی است؛ اگرچه تا رسیدن 
به یک انجمن بین المللی معتبر راه زیادی در پیش 

کنفرانس  در  زیادی  کشورهای  سال  هر  دارد. 
بین المللی ای که این انجمن برگزار می کند، شرکت 
اجتماع  برای  محلی  به  باید  ما  کشور  اما  می کنند؛ 
متخصصان مدیریت فناوری غرب آسیا تبدیل شود 
که الزمه  آن ادامه ِی استراتژی قبل در توجه بیشتر 
دهیم  اجازه  باید  است.  بین المللی  همکاری های  به 
سازمان های بین المللی بیایند و در غرب آسیا نقطه  
شویم.  فناوری  مدیریت  حوزه  در  علمی  همگرایی 
انتظار این است که این مهم در دوره  ششم به انجام 

برسد. ان شاء اهلل.
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آقای دکتر قاضی نوری لطفاً مختصری از زندگی 
و تحصیالتتان بفرمایید.

در سال 1351 در تهران متولد شدم. سپس به مشهد 
دوره  گرفتم.  دیپلم  مدرک   1369 سال  در  و  رفتم 
کارشناسی را در دانشگاه علم و صنعت و در رشته 
مهندسی صنایع گذراندم. در سال 1373 در همان 
دانشگاه تحصیل در دوره کارشناسی ارشد مهندسی 
صنایع را شروع کردم. بعد از فارغ التحصیلی در سال 
پذیرفته  صنایع  مهندسی  دکتری  دوره  در   ،1375
شدم و در سال 1379 موفق به اخذ مدرک دکتری 

در رشته مهندسی صنایع شدم.

از چه سالی با مدیریت فناوری آشنا شدید؟
آشنایی من با رشته مدیریت فناوری به اوایل دوره 
علیرضا  دکتر  آقای  استادم  راهنمایی  و  دکتری 
و  تحقیق  مدیریت  حوزه  در  که  ـ  علی احمدی 

این  در  زیادی  تجارب  و  بودند  کرده  کار  توسعه 
هم  من  دکتری  رساله  برمی گردد.  ـ  داشتند  زمینه 
زمینه  در  بود  شده  تصویب   1377 سال  در  که 
زمان،  آن  بود.  تکنولوژی  و  علم  سیاست گذاری 

واژه فناوری شناخته شده نبود.

موضوعات اصلی حوزه دانشی سیاست علم و 
فناوری چیست؟

علم،  بین  تعامل  فناوری،  و  علم  سیاست  موضوع 
دیگر،  تعبیر  به  است.  جامعه  و  دولت  فناوری، 
و  دولت  نگرش  بیانگر  فناوری  و  علم  سیاست 
جامعة مدرن به رابطة تحوالت علمی و فناوری با 
ترتیب،  این  به  است.  اقتصادی  و  اجتماعی  توسعه 
سیاست علم و فناوری با فرهنگ، ارزش ها و اهداف 
خط مشی های  مقوله  از  و  دارد  ارتباط  اجتماعی 

عمومی به شمار می رود.

7.گفتگو با دکتر سید سپهر قاضی نوری

دکتر سید سپهر قاضی نوری دانش آموخته  دکتری مهندسی صنایع و عضو هیئت علمی دانشگاه 
تربیت مدرس با درجه  استادی است. وی مؤسس و سردبیر فصلنامه علمیـ  پژوهشی »سیاست علم 

و فناوری« است و بیش از سی مقاله آی اس آی )ISI(، ده ها مقاله فارسی و بیش از 12 کتاب به 
زبان های فارسی و انگلیسی از او به چاپ رسیده است. کتاب »مقدمه ای بر سیاست گذاری علم، 

فناوری و نوآوری« اکنون به عنوان مرجع درسی دوره دکترای این رشته شناخته می شود. کتاب 
»علم و نوآوری در ایران: چالش ها و پیشرفت ها« اثر دیگری از او به زبان انگلیسی است که توسط 

انتشارات پالگریو مک میالن در آمریکا منتشرشده است. دکتر قاضی نوری در تدوین بسیاری از 
قوانین و اسناد سیاستی علم، فناوری و نوآوری کشور مشارکت کرده و مدتی نیز مسئولیت معاونت 

سیاست گذاری و نظارت راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را بر عهده داشته است.
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اهداف و مقاصد عمده ای که معموالً در سیاست گذاری 
علم و فناوری دنبال می شود، چیست؟

زمینه  ایجاد  از  عبارت اند  که  است  متعددی  اهداف 
مساعد برای پیشرفت فناوری و به کارگیری گسترده 
آن در کاربردهای تجاری و نظامی، باال بردن توان 
رقابت  قابلیت  افزایش  طریق  از  کشور  اقتصادی 
صنعتی و گسترش بازارهای داخلی و خارجی، ارتقاء 
اجتماعی  رفاه  بهداشت،  )آموزش،  زندگی  کیفیت 
موجود  صنایع  بهره وری  و  کارایی  به  افزودن  و...(، 

و نظام توسعه علوم و فناوری ملی و... .

فناوری  و  علم  سیاست گذاری  امروزه  چرا 
و  پیشرفته  از  اعم  ـ  از کشورها  بسیاری  برای 
تبدیل  راهبردی  ضرورتی  به  ـ  درحال توسعه 

شده است؟
از  برخی  به  که  دارد  متعددی  دالیل  موضوع  این 
پیشرفت های  کرد.  اشاره  می شود  آن  عمده  دالیل 
علم و فناوری مناسبات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، 
سیاسی و زیست محیطی جوامع را تحت تأثیر قرار داده 
و مراحل جدیدی از توسعه را در ابعاد کاماًل متفاوت 
از نظر کمی و کیفی، به وجود آورده است. در نتیجه 
امروزه سیاست های توسعه پایدار جوامع را بدون در 
نمی توان  فناوری،  و  علم  پیشرفت های  داشتن  نظر 
پیشرفت های  انتشار  کرد.  اجرا  و  اتخاذ  به درستی 
جهانی شدن  از  )ناشی  جوامع  تمامی  در  فناوری 
سؤال  زیر  را  سنتی  مدیریت  شیوه های  ارتباطات( 
برده است. الزمه چندجانبه شدن پیوندهای بین علم، 
فناوری، اقتصاد، جامعه و همچنین خالقیت و پویایی 

علوم، اتخاذ رویکردهای نوین مدیریتی است.

یعنی پیوند علم و فناوری از ضروریات جامعه 
است...

شرایط  تحت  پایدار  رشد  به  دستیابی  امروزه 
جهانی سازی و رقابت شدید جهانی، رویکرد سیستمی 
یک  به  تبدیل  را  نوآوری  و  فناوری  علم،  به  نسبت 
نوآوری  و  فناوری  علم،  زیرا  است  کرده  ضرورت 

عوامل کلیدی دستیابی کشورها به اقتصاد دانش بنیان 
به  زیادی  وابستگی  آن  در  که  اقتصادی  هستند؛ 
دانش، اطالعات و مهارت های سطح باال وجود دارد. 
اقتصادهای پیشرفته دنیا به سمت اقتصاد دانش بنیان 
را  مختلفی  مراحل  مسیر  این  در  و  کرده اند  حرکت 
پشت سر گذاشته اند. اقتصادهای نوظهور هم به دنبال 
رشد  به  دستیابی  مسیری  از  یک  هر  کشورها،  این 

پایدار را هدف قرار داده اند.

آیا کشورها می توانند از الگوی مشخصی برای 
پیشرفت علم و فناوری استفاده کنند؟

به  منحصر  ساختار  یک  که  داشت  توجه  باید  خیر، 
فرد نظام ملی نوآوری که برای همه کشورها مناسب 
موفق  نوآوری ای  ملی  نظام  آن  ندارد.  وجود  باشد، 
را  وسیع تری  فناورانه  و  اقتصادی  محیط  که  است 
که  برساند  توانمندی  این  به  را  و کشور  کند  ایجاد 
و  رفع  را  نقاط قوت خود، ضعف ها  از  بهره گیری  با 
از فرصت ها استفاده کند تا در نهایت بتواند به رشد 

اقتصادی پایدار و رفاه اجتماعی برسد.

آیا در این راستا استراتژی خاصی وجود دارد؟
عنوان  با  گزارشی  در  جهانی  بانک   2002 سال 
توسعه«  در  فناوری  و  به علم  استراتژیک  »رویکرد 
هستند  پیشرفت  محور  فناوری  و  علم  کرد  اعالم 
که فقر را کاهش می دهند و موجب رشد اقتصادی 
می شوند. امروز نیز بهبود نرخ پیشرفت علم و فناوری، 
هم فرصت های بیشتر و هم خطرهای جدی تری را 
برای کشورهای درحال توسعه ایجاد کرده است. نبود 
برای دسترسی  ظرفیت در کشورهای درحال توسعه 
و به کارگیری پیشرفت های حوزه علم و فناوری که 
موضوعی معمول در سایر کشورهاست، مانع کسب 
منافع از علم و فناوری در این کشورها شده است. 
 2008 سال  در  جهانی  بانک  گزارش  در  همچنین 
درواقع  نوآوری  و  فناوری  علم،  ایجاد ظرفیت  آمده 
ایجاد ظرفیت فنی، حرفه ای، مهندسی و کارآفرینی 

مدیریتی و علمی است.
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نقش دولت ها در این زمینه چیست؟
دولت ها  هدایت گرانه  و  حساس  نقش  امروزه، 
با  کشورهایی  در  حتی  ـ  فناوری  و  علم  حوزه  در 
سرمایه گذاری  اولویت بندی  طریق  از  ـ  باز  اقتصاد 
توسعه  و  کاربردی  و  بنیادی  پژوهش های  در 
و  مقاصد  به  دست یابی  برای  حیاتی  فناوری های 
افزایش  به  رو  ملی  بلندمدت  و  راهبردی  منافع 
در  کشورها  دیگر  تجارب  تطبیقی  بررسی  است. 
می دهد  نشان  فناوری  و  علم  سیاست گذاری  امر 
خود،  مقتضیات  و  شرایط  به تناسب  کشور  هر  که 
در  فناوری  و  علم  سیاست گذاری  سازمان دهی  به 

سطح ملی اقدام کرده است.

معاونت  سیاست گذاری  معاون  قباًل  جنابعالی 
و  بوده اید  جمهوری  ریاست  فناوری  و  علمی 
در تدوین بسیاری از قوانین و اسناد سیاستی 
داشته اید.  مشارکت  نوآوری  و  فناوری  حوزه 
توجه به این موضوع در کشور چه اندازه است؟

علم، فناوری و نوآوری با هم هم پوشانی دارند. باید 
مدیریت(  به  کارشناسی  )از  باال  به  پایین  از  بتوانیم 
را  مربوطه  اطالعات  پایین  به  باال  از  بالعکس  و 
تعیین کنیم  را  بر اساس آن سیاست ها  گردآوری و 
در  هم  را  بنگاه ها  و  کشور  منافع  که  طوری  به 
از سوی  کند.  تأمین  بلندمدت  در  و هم  کوتاه مدت 
به  نیاز  فناوری  و  علم  توسعه  سیاست گذاری  دیگر 
تعامل با نظام آموزشی، پژوهشی و دیگر بخش های 
اقتصادی ـ اجتماعی دارد. بنابراین، تولید مستمر و 
پویای اطالعات در نظام برنامه ریزی کشور پیش نیاز 
سیاست گذاری است که البته در طی سال های اخیر 

به آن توجه شده است.

پیش تر فرمودید که در سال 1377 واژه فناوری 
شناخته شده نبود و از واژه تکنولوژی استفاده 
می شد؛ اکنون وضعیت چگونه است؟ آیا گفتمان 

فناوری در جامعه شکل گرفته است؟
دارد.  مختلف  تعابیر  دنیا  در  تکنولوژی  مفهوم 

تکنولوژی در دانشگاه به تجهیزات تعبیر می شود و 
توسط حقوقدان ها به پروانه بهره برداری. تکنولوژی 
مجموعه همه این ها است و تفاوت آن با دانش این 
است که تکنولوژی از جنس توانایی است، نه دانایی. 
خرید تجهیزات از خارج فناوری نیست. اگر این نگاه 
مورد توافق سیاست گذاران قرار بگیرد، هنگام تنظیم 

قرارداد خرید تکنولوژی به آن توجه خواهد شد.

یعنی در موقع خرید ماشین آالت به دانش آن 
توجه شود؟

به  هم  باید  ماشین آالت  خرید  موقع  در  خیر. 
ماشین آالت و هم به دانش آن توجه شود. هیچ کدام 
چند  تکنولوژی  مسئله  نیست.  کافی  به تنهایی 
نگاهی  مسئله  این  به  وقت ها  خیلی  است.  بعدی 
مثال  برای  نیست.  صحیح  که  می شود  بعدی  یک 
وقتی می گوییم فالن وسیله را به جای وارد کردن، 
می سازیم. باید توجه داشته باشیم چیزی بسازیم که 
گران تر نباشد؛ یعنی دانش وقتی کارایی و کارسازی 
و  بگیرد  شکل  درست  اطالعات  پایه  بر  که  دارد 
بتواند محصولی ارائه دهد که قابل عرضه و سودآور 
باشد. اصواًل جایگاه فناوری در عرصه اقتصاد جهانی 
کلیه  هم  دلیل  همین  به  و  نیست  پوشیده  برکسی 
ارتقای  برای  سنگینی  سرمایه گذاری های  کشورها 

سطح فناوری ملی خود انجام می دهند.

فناوری  مدیریت  انجمن  در  از حضورتان  لطفاً 
ایران بفرمایید.

دکتر  آقای  دعوت  به  که  بود   1380 سال  اوایل 
طباطبائیان، از مؤسسان انجمن مدیریت فناوری ایران، 
به دفتر همکاری های فناوری دعوت شدم و ساعات 
خارج از تدریس دانشگاه را در آنجا می گذراندم. درواقع، 
این محل مرکز اصلی تشکیل انجمن بود. افرادی که در 
این مرکز همکاری داشتند، اغلب از کارکنان، مسئوالن 

و مدیران معاونت پژوهشی وزارت علوم بودند.
انجمن در سال 1381 تأسیس شد. مسئولیت رسمی 
زمان  در  برمی گردد.   1383 سال  به  انجمن  در  من 
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معاونت پژوهشی آقای دکتر منصوری در وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری یک فصلنامه علمی ـ پژوهشی با 
عنوان »سیاست علم و فناوری« منتشر شد که من 
سردبیر آن فصلنامه بودم. امروزه چندین مجله در این 
زمینه وجود دارد؛ اما آن زمان، هیچ مجله ای در زمینه 
علم و فناوری وجود نداشت و کار سخت و جدیدی 
بود. امتیاز انتشار آن نشریه متعلق به مرکز تحقیقات 
و  بود  علوم  وزارت  به  وابسته  کشور  علمی  سیاست 
صاحب امتیاز علمی آن انجمن مدیریت فناوری ایران 

بود که همکاری من با انجمن از همین جا آغاز شد.

به نظر شما مأموریت انجمن مدیریت فناوری 
ایران در فضای علم و فناوری کشور چیست؟

انجمن مدیریت فناوری ایران، شبیه یک چهارراه است 
که همه تخصص ها می توانند در آن حضورداشته باشند. 
انجمن مدیریت فناوری ایران از یک سو حد واسط بین 
»کسب وکار« و »دانشگاه« و از سوی دیگر حد واسط و 
محل ارتباط دانشجویان و متخصصان »علوم انسانی« 
و »مهندسی« است. در واقع، این انجمن محل تشکیل 
شبکه متخصصان و فعاالن عرصه فناوری کشور است 

که کمتر انجمنی این ویژگی را دارد.
این انجمن درصدد است با افزایش و بهبود تعامالت 
و همکاری های بین بخشی به ارائه خدمات آموزشی، 
مدیریت  زمینه  در  مناسب  مشاوره ای  و  اطالعاتی 
تا در راستای  انجمن سعی دارد  اقدام کند.  فناوری 
ارتقای سطح علم و فناوری کشور، جایگاه مدیریت 
فناوري در ایران را تبیین کند و با حمایت از ایجاد 
عرصه  تالش گران  و  متخصصان  شبکه  توسعه  و 
فناوری، به ارتقاء و بهبود تصمیم گیری های مرتبط 
کند؛  بنگاه ها کمک  و  ملی  در سطوح  این حوزه  با 

بنابراین نقش آن خیلی مهم است.

انجمن چه فعالیت هایی در راستای تحقق این 
مأموریت داشته است؟

در سال های گذشته، انجمن در زمان تصویب قوانین و 
مقررات مرتبط با فناوری حضور فعال داشته و به ارتقاء 

مرتبط  تصمیم گیری های  و  تصمیم سازي ها  بهبود  و 
با فناوری در سطح ملي و بنگاه ها کمک کرده است 
ارتقای سطح علم و فناوری را در  تا زمینه توسعه و 
کشور فراهم آورد. به طورکلی، سطح و حجم فعالیت 
این انجمن با سایر انجمن ها قابل قیاس نیست. مدت 5 
سال است که انجمن رتبه ممتاز A را در کشور دریافت 
می کند و معمواًل به جای 800 امتیاز الزم برای احراز 
رتبه A در فرایند ارزیابی کمیسیون انجمن های علمی 

وزارت علوم، امتیازی قریب به 1200 کسب می کند.

و سخن آخر...
سیاست گذاری  بحث  همان  به  بدهید  اجازه 
سعی  بدهیم.  انعطاف  رشته  این  به  باید  بپردازم. 
به  اقتصاد  و  حقوق  علم سنجی،  گرایش  با  کنیم 
یا  رشته ها  این  در  چراکه  بپردازیم  سیاست گذاری 
متخصص نداریم یا من پیدا نکرده ام؛ بنابراین خیلی 
پویایی  بدهیم.  تنوع  رشته  این  به  که  است  مهم 
با جوامع دیگر قابل مقایسه نیست. خود  این رشته 
دانش آموختگان توانایی های زیادی دارند و خواستار 
حوزه های باز نشده و جدید هستند. آن ها قادرند در 

آینده کرسی های دانشگاهی را اداره کنند.
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آقای دکتر منطقی، شما از مدیران بسیار فعال 
ساعت  چند  روزی  هستید.  کشور  پرکار  و 
چگونه  را  فعالیت هایتان  و  زمان  می کنید؟  کار 

برنامه ریزی و مدیریت می کنید؟
من معمواًل از هشت صبح تا هشت شب کار می کنم؛ 
تا 14 ساعت در روز و وقت  به طور متوسط بین 10 
ویژه ای را برای فکر کردن می گذارم. وقتی وارد محیط 
کار می شوم یک تا دو ساعت مالقاتی ندارم و صرفًا 
فکر می کنم که امروز باید چه کاری انجام بدهم؛ سپس 
بحث های گذشته را مرور می کنم و اگر کارهایی وجود 

دارد که باید پیگیری کنم، انجام می دهم.
از  زیادی  بخش  می کنم  سعی  من  جلسات،  مورد  در 
کنم. چون جلسات  تلفنی حل  مکالمات  با  را  مسائل 
معمواًل راندمان خوبی ندارد و زمان رفت و آمد هم زیاد 
است، وقت زیادی برای جلسات تلف می شود. جلساتی که 
من می گذارم بیشتر از جنس استراتژیک است؛ همین طور 

جلساتی که باید وضعیت برخی امور را کنترل کنیم.
موضوع دیگری که بیشتر برای آن وقت می گذارم، 
حضور در پروژه های بزرگ و مهم و مشاهده مسائل از 
نزدیک است. برخی اوقات ـ مخصوصاً در بحث های 
فنی پیچیدهـ  اگر از نزدیک پیگیری نکنیم، نمی توانیم 
چیزهایی را که مورد نظر ما است، کاماًل منتقل کنیم. 
تعداد سفرهای بیرونی من هم خیلی کم است ولی 
سعی می کنم مؤثر باشد؛ مثاًل برای یک سفر حتماً ده 

هدف را طراحی می کنیم.

شما اغلب در سازمان هایی حضور داشته اید که 
از نظر دانش و فناوری در سطح باالیی بوده اند و 
بنابراین با نیروی انسانی متخصص و دانش ورز 
و  رهبری  تجربه  از  لطفاً  داشته اید.  کار  و  سر 
مدیریت چنین افرادی بگویید. چگونه برای انجام 

کارهای بزرگ در آن ها انگیزش ایجاد می کنید؟
یک  دارد.  وجود  روش  سه  نوع،  این  از  کارهایی  در 

8 . گفتگو با دکتر منوچهر منطقی

دکتر منوچهر منطقی ابتدا در رشته مهندسی برق در دانشگاه صنعتی شریف تحصیل کرد و سپس 
مدرك دکتری خود را در رشته مدیریت سیستم ها دریافت نمود. از دوره  دفاع مقدس تاکنون 

او در مراکز تحقیقاتی مختلف هدایت و مدیریت پروژه های متفاوتی را در حوزه فناوری های 
سطح باال و محصوالت پیچیده بر عهده داشته است. دکتر منطقی از بنیان گذاران شرکت طراحی 

تجهیزات، ابزار و ماشین افزار ایران خودرو )تام( است و در سال های 1381 تا 1388 مدیر عامل 
شرکت ایران خودرو بوده است. پس از آن تا سال 1394 مدیر عامل سازمان صنایع هوایی بود 
و پروژه هایی مانند طراحی بالگرد هشت و چهارده نفره، توسعه هواپیمای ایران 140 و طراحی 

هواپیمای 150 نفره را دنبال کرد. از آذرماه 1392 با حکم معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، دبیر 
ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان هوایی و هوانوردی کشور شد و در سال 1394 به ریاست 
مرکز ملی فضایی رسید. دکتر منطقی رئیس هیئت مدیره دوره های ششم و هفتم انجمن مدیریت 

فناوری ایران و از سال 1390 تا کنون رئیس کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری است.
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روش آن است که مسیر دیگران را گام به گام تکرار 
بزنید. روش  میان بُر  این است که  کنید. شیوه دیگر 
دیگران  که  بکنید  اقدامی  که  است  این  هم  سوم 
نکرده اند. طبیعی است وقتی ما وارد یک کار می شویم، 
دانش ورزها نیاز به یادگیری دارند. پس از ترازیابی1 آغاز 
می کنند و می بینند دیگران چه کرده اند. ما ترازیابی را 
مثال  به عنوان  کنیم؛  دنبال  بلند  یک هدف  کنار  در 
ما کارهایی را شروع می کردیم که طرف های خارجی 
معادل آن را با تمام امکانات وسیع خود، در هفت سال 
انجام می دادند ولی ما می گفتیم می خواهیم همان کار 
را در پنج سال انجام دهیم. در واقع این یک هدف 

چالشِی رو به جلو بود.
در این شیوه هدف گذاری، اگر شما افراد را در مسیر 
کنترل نکنید و انگیزه الزم را به آن ها ندهید، هرگز 
به اهداف خود نمی رسید. در واقع شما ریسک خیلی 
باالیی را متحمل می شوید. افراد باید احساس کنند 
که با قابلیت خیلی باالتری بقیه مسیر را طی می کنند. 
نظر  مورد  قابلیت های  به  کار  مسیر  در  افراد  وقتی 
می رسند، شما می توانید در مورد اینکه توانایی میانبر 

زدن را دارید یا خیر قضاوت کنید.
ما در میانبرهای خود مسیری را برای انتقال فناوری 
انتخاب کردیم و بالفاصله یک مجموعه ارتقاء را روی 
آن انجام دادیم؛ سپس این ارتقاءها یا میانبرها را چند 
بار انجام دادیم تا به حدی برسیم که خودمان کاری 
روی آن انجام دهیم. من می توانم بگویم در بعضی از 
مجموعه ها که من کار را در آن ها شروع کردم و اآلن 
وارد  راه  این  از  آن ها هستم،  مدیریت  دهه سوم  در 
اول  نظر خیلی مهم است؛  از دو  این مسئله  شدیم. 
اینکه اگر یک برنامه بلندمدت و مبتنی بر مسیرهای 
هدف  و  دهید  انجام  مطالعه  با  را  جهشی  پیشرفت 
باالیی داشته باشید به احتمال قریب به یقین می توانید 
به آن برسید و نکته دوم این است که نشان می دهد 
اگر این کار یک جایی در کشور اتفاق می افتد، قابلیت 

تکرار در جاهای دیگر را دارد.
خاص  الزام های  پیشرفته  فناوری های  حوزه  در  کار 
خودش را دارد که اولین آن ها استفاده از یک مجموعه 

با  نمی توانید  شما  است.  باال  پتانسیل  با سطح  افراد 
این افراد سلسله مراتبی برخورد کنید؛ بلکه باید سطح 
مناسبی از تفویض اختیار داشته باشید. ثانیاً وقتی با 
این تیم کار می کنید، باید قبول کنید برخی الزامات در 
کشور مهیا نیست؛ پس شما مجبورید آن ها را ایجاد 
کنید. در واقع می توان گفت کار کردن در حوزه فناوری 

پیشرفته مانند ریل گذاری در حین حرکت است.
بنگاه هایی که در زمره صنایع سیستمی با فناوری های 
پیچیده قرار دارند، طبعاً باید از منابع انسانی و ساختار 
سازمانی توسعه افته ای هم برخوردار باشند تا از توان 
امکان حضور در عرصه پررقابت جهانی برخوردار  و 
در  سازمانی  فرهنگ  و  ساختار  رهبری،  زیرا  شوند 
هر بنگاه باید متناسب با سطوح فناوری بنگاه باشد 
تا باالترین میزان نوآوری را ایجاد کند. منابع انسانی 
نقش  نوآوری  و شدت  میزان  در  دیدگاهی  چنین  از 

کلیدی دارند.
سخت  فناوری های  بر  عالوه  بنگاه هایی  چنین  در 
دسته دیگری از فناوری ها وجود دارند که به آن ها 
فناوری نرم اطالق می شود. این فناوری ها هستند که 
شرط کافی برای رقابت پذیری بنگاه ها و روند جهانی 
شدن آن ها به حساب می آیند. فناوری نرم، فناوری 
فکری است که محوریت آن انسان است و حاصل 
ارزش ها،  نظام  از طریق  که  است  نوآوری هایی  آن 
خلق  اجتماعی  رفتار  و  سازمانی  رفتار  فردی،  رفتار 
می شود. در بنگاه هایی که از نظر پیچیدگی فناوری 
در سطوح باالتری قرار دارند، طبعًا تأثیر فناوری های 
نرم ـ یعنی محوریت انسان و منابع انسانی ـ بسیار 

پررنگ تر می شود.
فناوری  با  صنعتی  بنگاهی  به عنوان  ایران خودرو، 
پیچیده در دوره جهانی شدن با درک این مفهوم، به 
منابع انسانی خود به مثابه یک موتور نرم افزاری برای 
رسیدن به اهداف بزرگی مانند ارائه محصوالتی با سطح 
فناوری باال و تولید دانش محور نگریست و توانست به 
فرآیند  شدن  پیچیده  با  یابد.  دست  بزرگی  توفیقات 
با سطح  کارکنان  تعداد  از  تنوع محصوالت  و  تولید 
1. Benchmarking 
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سواد کمتر کاسته شد و کارکنان با سطح سواد باالتر 
به سرعت جایگزین شدند. در سال 1381 پروژه ای با 
نام »طرح مدیران فردا« طراحی و برنامه ریزی شد. 
این طرح تمهیدی بود برای یافتن افراد مستعد کسب 
جایگاه سرپرستی و مدیریت در شرکت. اولین مرحله 
از این طرح در سال 82 در حوزه های تولید، مهندسی، 
تعمیرات و کیفیت با موفقیت اجرا شد و در اواخر سال 
86 اجرای فاز دوم آن با عنوان »طرح مدیران فردا 
2« برای کلیه واحدها و برخی شرکت های اصلی گروه 
)تام، ساپکو1، ایسیکو2 و ایران خودرو دیزل( در دستور 

کار قرار گرفت.
کاهش  با  ایران خودرو  در  سازمانی،  ساختار  نظر  از 
حذف  طریق  از  ارتباطات  )تسهیل  سازمان  ارتفاع 
الیه ها(، کاهش بیش از پانصد پست سازمانی، کاهش 
سطوح  کاهش  با  )متناسب  سازمان  پرسنل  تعداد 
مأموریت های  تعریف  و  واحدها  انتقال  و  سرپرستی( 
جدید برای آن ها زمینه  ارتقای بهره وری فراهم شد. 
به عالوه، شرکت به سمت تحقق سازمان فرایندمحور 
ایران خودرو  در  لجستیکي  هزینه های  کرد.  حرکت 
شش برابر، ضایعات سه برابر و دوباره کاری دو برابر 
ایران خودرو  شدن  بزرگ  بود.  جهاني  خودروسازان 
باعث طوالني شدن و پیچیدگي تصمیم گیری ها شده 
بود و در نتیجه قادر به نشان دادن عکس العمل سریع 
براي  نبود.  بازار داخلی و خارجی  تغییرات  به  نسبت 
چاالک سازي ایران خودرو، تبدیل به واحدهاي کوچک 

و اقتصادي مستقل ضروری بود.

شرکت  راه اندازی  کار  ابتدا  دهه 1370،  اواخر 
تام3 را شروع کردید و سپس در سال 1381 
ایران خودرو شدید. چه شد  مدیرعامل شرکت 
که بعد از تجربه فعالیت در صنایع دفاعی، وارد 

صنعت خودرو شدید؟
امروزه توسعه صنعتی یک از مؤلفه های اساسی رشد 
و توسعه کشورها است. من هر جا که می رفتم فکر 

باشد؛  بهترین  می تواند  کار  آن  در  کشور  می کردم 
مثاًل فعالیت اولیه ای که در مخابرات داشتم، در مورد 
سیستم هایی بود که با سیستم اروپایی خیلی فاصله 

داشت؛ اما سعی کردیم به آن برسیم و رسیدیم.
در مورد ساخت موشک تاو هم همین طور بود. عراق 
با یک نیروی زرهی بسیار قوی جنگ را شروع کرد. 
تنها چیزی که در تانک های عراقی کارگر بود )از نظر 
دقت نشانه روی و نفوذ در زره تانک( موشک تاو بود. 
تانک«. تعدادی  تاو، یک  رزمنده ها می گفتند: »یک 
موشک تاو در ارتش وجود داشت که ارتشی ها از آن 
استفاده می کردند و به سپاه هم می دادند. این ها که 
تمام شد، شروع کردند به خریدن. با مشکالت فراوان 
چند محموله تهیه شد ولی احتیاج جبهه ها را برطرف 
نمی کرد. گفتند باید این تاو را بسازیم ما آن را ساختیم.

با پایان یافتن جنگ تحمیلی نیاز به سازندگی بود. در 
سال 1378 ما مجموعه تام را که وظیفه آن طراحی 
خطوط تولید صنعتی بود، ایجاد کردیم. طراحی خط 
دیگر  عبارت  به  بود؛  روز  آن  اولیه صنایع  نیاز  تولید 
بستر  یک  قالب  در  را  خود  خالقیت  و  فکر  باید  ما 
باشد  داشته  جذابیت  مشتری  برای  هم  که  صنعتی 
اقدامات  این  می کردیم.  باشد، عرضه  و هم سودآور 
در بحث فناوری نرم جای می گیرد. اگر فناوری نرم 
از دو واحد پول چهار واحد  را رشد دهیم، می توانیم 
اشتغال ایجاد کنیم. در حال حاضر هم باید به دنبال 
هزینه  نوین  اشتغال های  باشیم.  نوین  اشتغال های 
زیادی نمی خواهد، بلکه باید شرایطی فراهم شود تا 
فکرهای نو و خالقیت ها بتوانند به حد بلوغ برسند و 

تبدیل به محصول شوند.
البته ما نُه مجموعه دیگر شبیه به مجموعه تام هم 
گروه  مسئولیت  هم  بعد  سال  چند  کردیم.  درست 
صنعتی ایران خودرو را پذیرفتم )آذر ماه سال 1381(. 
گستردگی صنایع  و  اهمیت  لحاظ  از  خودرو  صنعت 
فناوری های  به کارگیری  اشتغال زایی،  آن،  با  مرتبط 
رقابت  سودآوری،  افتگی،  توسعه  شاخص  پیشرفته، 
فشرده در تولید و تجارت یک صنعت مادر یا لوکوموتیو 

صنایع محسوب می شود.
1. شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو

2. شرکت مهندسي خدمات صنعتي ایران خودرو
3. شرکت طراحی مهندسی تجهیزات، ابزار و ماشین افزار
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شما در همان روزهای اول تأکید کردید که نباید 
برای  باید  و  محدود شویم  داخلی  بازارهای  به 

صادرات برنامه ریزی داشته باشیم...
بله، امروزه بهترین سطح تولید اختصاص به آن دسته 
از سازندگان دارد که توانایی ساخت در سطح جهانی 
هم  داخلی  نیاز  تأمین  برای  هرچند  باشند.  داشته  را 
همواره  جهانی  خودروسازان  چون  داشتیم.  برنامه 
در  خود  تولیدات  فروش  برای  برنامه ریزی  دنبال  به 
خاورمیانه بوده اند. در آن زمان در اروپا به ازای دو نفر 
یک خودرو، در ترکیه به ازای نُه نفر یک خودرو، در 
کشورهای عربی هر هشت نفر یک خودرو و در ایران 
نفر یک خودرو وجود داشت که  ازای هر هجده  به 

فرصت خوبی برای ورود به بازار جهانی بود.
استراتژی  برنامه  اجرای  اول  سال  در  که  حالی  در 
میزان صادرات  تا 1387(   1381( هفت ساله شرکت 
صفر بود، در سال 87 با وجود مشکالت متعددی که 
داشتیم، صادرات به بیش از 43 هزار دستگاه رسید که 
ارزش دالری آن حدود 350 میلیون دالر و بیش از 

رقم پیش بینی شده بود.
گام  دنیا  نقطه  هفت  در  تولیدی  پایگاه های  احداث 
بزرگی در مسیر جهانی شدن و شکوفایی ایران خودرو 
شبکه  در  نمایندگی   166 احداث  همچنین  بود. 
بالغ  آن  ارزش  که  ایران خودرو  فروش  بین المللی 
عمق حرکت  نشان دهنده   بود،  دالر  میلیون  بر 42 

استراتژیک در مسیر جهانی شدن است.

بعد  ماه  چند  فرانسه  خارجی  تجارت  وزیر 
از   )1382 )اردیبهشت  شما  مسئولیت  از 
با  ایران خودرو  گفت  و  کرد  بازدید  ایران خودرو 
در  خودرو  دستگاه  هزار  سیصد  از  بیش  تولید 
سال به سطح بین المللی تولید خودرو دست یافته 

است. وضعیت شرکت در آن زمان چگونه بود؟
برای ارائه محصول به بازارهای جهانی اواًل ساختار 
باید به سمت ساختار فرایندی پیش می رفت.  بنگاه 
ایجاد ساختار فرایندی یا تفکر صنعتی در کنار تفکر 

شروع  ایران خودرو  در   1381 سال  از  قبل  تجاری 
کرده  پیدا  بیشتری  عمق  زمان  مرور  به  و  بود  شده 
و  فرایندها  یکپارچه سازی  برای  دیگر،  از سوی  بود. 
بهره وری سیستم، نیاز به یک سیستم جامع اطالعاتی 
است. ایران خودرو از راه حل SAP ERP 1 که امروزه در 
اغلب خودروسازی های معتبر جهان استفاده می شود، 

بهره برداری کرد.
جهانی شدن نیازمند توسعه سیستم هایی مانند تولید 
خواست  به  توجه  تولید،  کیفیت  مستمر  بهبود  ناب، 
به  بازاریابی  بخش ها،  کلیه  شدن  چاالک  مشتری، 
روش نوین و بهبود شاخص های مالی و اقتصادی بود 
که این فرایندها پس از سال 1381 سرعت یافت. با 
غلبه رویکرد جهانی شدن اقتصاد، مکانیزم های انتقال 
علت  به  جدید  فضای  در  و  یافت  تغییر  نیز  فناوری 
فضای رقابتی بین المللی همکاری بین بنگاه ها هم به 

امری حیاتی تبدیل شد.

زمان، جمع آوری خودروهای فرسوده  در همان 
و  استقبال  آن  از  عده ای  که  بود  خبری  پیکان 
عده ای مقاومت کردند، این طرح را چگونه اجرا 

کردید؟
ایران خودرو، در مورد جمع آوری تدریجی خودروهاي 
فرسوده پیکان یک برنامه اولیه تهیه کرده بود که از 
پایین ترین مدل آن شروع می شد و به تدریج مدل های 
جدیدتر را هم شامل می شد. در آن زمان 1/7 میلیون 
دستگاه پیکان در کشور وجود داشت که بین 600 تا 
اولیه  برنامه  بودند.  تهران  در  آن  دستگاه  هزار   700
بود.  فرسوده  خودرو  تعداد  همین  حذف  ایران خودرو 
هزار   58 تعداد   83 و   82 سال های  در  برنامه  طبق 
دستگاه، سال 84 تعداد 200 هزار دستگاه و سال های 
پیکان  فرسوده  خودرو  دستگاه  هزار  آن 400  از  بعد 

توسط شرکت ایران خودرو جمع آوری شد.

بعد از جمع آوری پیکان های فرسوده خبر توقف 
تولید پیکان هم شنیده شد. با توجه به فروش 
یک  این  سال ها  آن  در  پیکان  خودرو  باالی 

رویداد مهم بود... 1. سامانه ای برای برنامه ریزی منابع سازمانی است.
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بله. توقف خط تولید پیکان مهم ترین چالش پیش روی 
این شرکت در سال 84 بود و بی تردید حذف پیکان 
از خط تولید نه تنها یک رویداد مهم برای ایران خودرو، 
بلکه رخدادی بزرگ در تاریخ صنعت خودروی کشور 
محسوب می شد که آثار آن بر سرنوشت این صنعت 

همچنان قابل مطالعه و ارزیابی است.
عده ای از صنعتگران و صاحب نظران به ویژه مدیران، 
حذف پیکان را اقدامی منفی برای صنعت و موجب 
ضرر و زیان فراوان به ایران خودرو می دانستند و شاید 
باشند؛  داشته  را  عقیده  همان  همچنان  آن ها  اکثر 
علت  به  ـ  پیکان  حذف  که  است  این  حقیقت  اما 
ایمني  استانداردهاي  مصرف باالي سوخت، نداشتن 
و پایین بودن سطح کیفیت آن ـ با همه تبعات منفی 
نیز  مالی  و شکننده ای که در پی داشت و در حوزه 
موجب فشار زیادی بر شرکت شد؛ به تدریج مسیرهای 
جدیدی را گشود که به توانمندی بیشتر صنعت خودرو 

منجر شد.
تولید پیکان ابتدا در سال 1382 به 52 درصد رسید 
به 14 درصد  و سپس  به 24 درصد  بعد  در سال  و 
کاهش یافت. تحلیل آماری میزان تولید محصوالت 
این  جبران  توانمندی  به خوبی  پیکان  حذف  از  پس 
اقتصاد،  را نشان داد. در سطح کالن صنعت و  خأل 
حذف چنین محصولی به عنوان پدیده ای که در تحلیل 
تاریخچه عملکرد بنگاه های تراز اول مرسوم است، از 
ابعاد مختلف قابل مطالعه و بررسی است. از این منظر 
حذف پیکان پایان عصر تک محصولی و تولید با سطح 

فناوری پایین و در محیط غیررقابتی است.
اگر تاریخچه صنعت خودرو به دو دوره متمایز قبل 
و بعد از پیکان تقسیم شود و مورد مطالعه قرار گیرد، 
عمق این تحول بهتر درک خواهد شد. حفظ آهنگ 
شتابان تولید، حفظ سودآوری، افزایش سرمایه ثابت و 
جایگزینی محصوالتی با سطح فناوری باال و دارای 
قدرت رقابت در بازارهای داخلی و خارجی حاکی از 
خودروی  صنعت  است.  تاریخی  رویداد  این  اهمیت 
ایران با پیکان به پرواز در آمد، اما با خودرویی بسیار 
لذا  گرفت.  اوج  جهان  در  عرضه  قابل  و  پیشرفته 

مقطعی را که این تحول در آن رخ داد باید با نگاهی 
ظریف و روشن بینانه مورد قضاوت و تحلیل قرار داد.

که  ـ  از سبد محصوالت  پیکان  از خروج  پس 
تولید ساده و حاشیه سود باالیی داشتـ  چگونه 

روند رشد تولید حفظ شد؟
توقف خط تولید پیکان به معناي آغاز دوران جدیدي در 
صنعت خودروي کشور و نویدبخش حضور ایران خودرو 
در بازارهاي جهاني به مدد تجربه های اندوخته شده 
دوره  این  در  شد  تالش  بود.  پیکان  بومی سازی  از 
جای پیکان را به محصوالتی بدهیم که فرایند تولید 
پیچیده ای داشتند تا از این طریق دوره ایستایی صنعت 
خودرو پایان یابد. در کنار این، با ظرفیت سازی و تنوع 
دادن به محصوالت و افزایش تیراژ خودروهایی که در 
بازار دارای جاذبه بود، روند افزایش تولید ساالنه حفظ 
شد. در این دوره ایران خودرو با میانگین رشد تولید 16 
درصد در هفت سال )81 تا 87( و رشد تولید 11 درصد 
در سال 1387 به خوبی توانست توانمندی های خود را 

در این زمینه نشان دهد.

سوی  به  را  قدیمی  و  سنتی  شیوه های  چگونه 
همپایی جهانی سوق دادید؟

مجموعه  شرکت ایران خودرو یک خانواده بزرگ بود. 
وضعیت  از  کافی  شناخت  و  آگاهی  با  را  کارمان  ما 
آغاز  و جهان  ایران  در  عمومی صنعت خودروسازی 
کردیم. در رقابت فشرده بازار جهاني تولیدکنندگانی 
قادر به جلب مشتري هستند که محصولی باکیفیت 
بیشتر و بهاي کمتر عرضه کنند. چشم انداز ایران خودرو 
طراحی و تولید ساالنه یک میلیون دستگاه خودروی 
ایران خودرو  به عالوه  بود.  رقابتی  قیمت  با  باکیفیت 
معتبر  شرکت های  با  استراتژیک  همکاری  و  روابط 
خودروساز جهان را در زمینه طراحی و تولید مشترک 

خودروهایی با فناوری روز آغاز کرده بود.
شدن  جهاني  هدف  به  دستیابی  برای  ایران خودرو، 
به  رو  دو محور جهاني شدن  بر  را  راهبردهاي خود 
در  بود.  کرده  بنا  درون  روبه  شدن  جهاني  و  بیرون 
با  هدف  بازارهای  به  صادرات  بیرون  به  رو  راهبرد 
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محوریت برند سمند و در جهانی شدن رو به درون 
ارتقا دانش فنی و صادرات خودرو و  فناوری،  جذب 
قطعه بر مبنای یک رابطه استراتژیک با خودروسازان 
جهانی مد نظر بود. راهبرد صنعت خودرو باید مبتنی 
بر توسعه صادرات تدوین می شد و ایران خودرو برای 
تقویت برند ملي و حضور در بازارهاي رقابتي گام های 

مثبتي برداشته بود.
در دی ماه 1382 مرکز تست کیفی، زیست محیطی و 
فنی خودرو که مجهزترین مرکز در خاورمیانه بود، به 
بهره برداری رسید تا خودروهاي تولیدي قبل از اینکه 
به دست مصرف کنندگان برسد از نظر مسائلی چون 
میزان  جاده ای،  مختلف  شرایط  سرعت،  آالیندگي، 
و نوع مصرف سوخت و کیفیت تا 80 هزار کیلومتر 
مورد آزمایش قرار بگیرند. هم زمان خط تولید رباتیک 
با  فعالیت ها  تمام  آن  در  که  خودکار(  )کاماًل  خودرو 
استفاده از پیشرفته ترین فناوری رباتیک جهان انجام 

می شد نیز به بهره برداری رسید.
ایران خودرو، در سال 1383 )2003 میالدي( از نظر 
میزان تولید به رتبه 17 جهاني دست یافت. طراحي 
خودروهاي کالس متوسط )خانوادگي(، تولید خودرو با 
پلتفرم های مشترک، کاهش مصرف سوخت، افزایش 
کیفیت و صادرات نیز از راهبردهاي کالن ایران خودرو 
بود. در سال 84 تولیدات ایران خودرو از 23 مدل به 

43 مدل افزایش یافته بود.
تولید و تنوع خودرو و عرضه محصوالت جدید مطابق 
از شاخص های  مشتری  و  بازار  تقاضای  و  سلیقه  با 
از  بنگاه های صنعتی  توانمندی  ارزیابی  برای  مهمی 
سلیقه های  داشت  سعی  که  بود  ایران خودرو  جمله 
مشتریان مختلف را تأمین کند؛ بنابراین ایران خودرو 
صنعتی  و  تحقیقاتی  فعالیت های  توسعه  بر  عالوه 
مراکز  نیز  معتبر  دانشگاه های  در  شرکت،  داخل  در 

تحقیقاتی ایجاد کرد.
سطح  در  موضوعات  گاهی  شدن،  جهانی  مسیر  در 
باید تالش  بروز می کند.  به صورت یک چالش  ملی 
را  آن  مسائل  قبیل  این  با  درگیر شدن  به جای  کرد 
برای  تازه  فرصت  یک  به  جدید،  شرایطی  به عنوان 

تقویت و توسعه خالقیت ها و نوآوری ها تبدیل کنیم. 
کردن  گازسوز  موضوع  مسائل،  این  از  نمونه  یک 
خودروها و تغییر حامل های انرژی بود. در سال های 
84 تا 86 فعالیت های گسترده ای در این زمینه آغاز 
شد. تغییر حامل انرژی از بنزین به گاز طبیعی عالوه 
بر صرفه جویی عظیم اقتصادی تأثیر مثبتی بر حفظ 
محیط زیست داشت و از همه مهم تر عامل باال بردن 
بود. عالوه  امنیت کشور در مقابل تحریم ها  ضریب 
تحقیقاتی  مرکز  دو  شرکت  درون  فعالیت های  بر 
خودرو  دانشکده  و  تهران  دانشگاه  فنی  دانشکده  در 
دانشگاه علم و صنعت نیز ایجاد شد. یکی از مهم ترین 
فعالیت های ایران خودرو اجرای پروژه طراحی و تولید 
خطوط  که  طوری  به  بود،   EF7 گازسوز  پایه  موتور 
نیاز  مورد  موتورهای  کلیه  تولید  به  قادر  آن  تولید 

محصوالت به صورت پایه گازسوز باشند.
ایران خودرو با تولید خودروي سمند به 40 درصد و با 
تولید خودروي پژو 206 صندوقدار به 70 درصد فناوري 
خودروسازي دست یافته بود. همان طور که می دانید، 
خودروسازي در کشور را می توان به سه دسته تقسیم 
به سود  تنها  به شکل سي کي دي که  مونتاژ  کرد: 
قطعات  نمونه سازی  دارد؛  توجه  خودروساز  اقتصادي 
سودآوري  بر  عالوه  که  داخل  در  خودروها  خارجي 
اقتصادي، اشتغال ایجاد می کند و دسته سوم وارد کردن 
فناوري خودروسازي در جریان همکاري با خودروسازان 
را  سوم  راه  »ایران خودرو«  فناوري.  صاحب  و  بزرگ 
انتخاب کرد؛ به طوری که کیفیت محصوالت جدید 
ایران خودرو با محصوالت خودروسازان اروپایی برابری 
می کرد. در آن زمان، همه قطعه سازانی که برای خودرو 
206 صندوق دار قطعه می ساختند، دارای استانداردهای 
اروپایی بودند؛ به همین دلیل تمام خودروها و قطعات 
تولیدي مطابق با همان چیزي بود که شرکت پژو تولید 
می کرد؛ بنابراین، دانش پلتفرم ایران خودرو در پژو 206 
صندوق دار خیلي بیشتر از سمند بود. در تولید خودروي 
206 صندوق دار یاد گرفتیم چطور خودرویي تولید کنیم 
که در سال 2006 عرضه شود و تا سال 2014 در بازار 

رقابتي بماند.
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به کمک تجربه و فناوري به دست آمده در مراحل 
خودروي  توانستیم  صندوق دار،   206 خودروي  تولید 
کشورهایي  دشوار  استانداردهای  با  مطابق  را  سمند 
مانند روسیه و ترکیه تولید کنیم؛ کاري که در گذشته 
ممکن نبود. کوتاه شدن حلقه تحقیق و توسعه از زمان 
خلق ایده تا زمان تحویل محصوالت به مشتری، از 
الزامات جهانی شدن بود و ایران خودرو این توانمندی 
را به دست آورده بود تا به عنوان تنها خودروساز ایرانی 
که چرخه عمر محصول را درک کرده بود، در زمان 
کوتاه به بازار پاسخ مناسب بدهد. به این ترتیب، سمند 
سورن دومین خودرویی بود که در همین راستا با طی 

زمان کوتاهی به نتیجه رسید.

نمایشگاه  در  دی(  )اس   صندوق دار   206 پژو 
عامل  مدیر  و  با حضور شما  آلمان  فرانکفورت 

شرکت پژو فرانسه رونمایي شد...
ادغام شرکت ها، مشارکت ها،  آن سال ها، شاهد  در   
تملک ها و پیمان های بسیاري براي آغاز برنامه های 
ارائه  تالش ها،  هم افزایی  هزینه ها،  کاهش  جدید، 
نوآورانه و کسب سهم بیشتر  طرح ها و فناوری های 
در بازارهاي نوظهور در بین خودروسازان دنیا بودیم. 
خودروساز  بزرگ ترین  به عنوان  هم  ایران خودرو 
خاورمیانه سعي در گسترش همکاری های بین المللی 
در کالس  خودرو  عرضه  و  تولید  طراحي،  زمینه  در 
جهانی داشت و بر اساس برنامه راهبردي خود درصدد 
بود تا به پایگاه صادرات خودرو در منطقه خاورمیانه و 
غرب آسیا تبدیل شود. پژو 206 اس دی، خودروی 
یک  به  تبدیل  را   206 پژو  جوان پسند  و  کوچک 
خودروی خانواده پسند کرد. این خودرو بر مبنای فکر و 

ایده ایرانی طراحی شد.
به عالوه همان طور که گفتم، پژو 206 اس دی اولین 
چالش جدید ایران خودرو برای تجربه کردن همکاری 
مشترک با خودروسازان معتبر جهانی بود. نمونه های 
از تجربه های همکاری دو خودروساز بزرگ  فراوانی 
خودروساز  یک  همکاری  ولی  دارد  وجود  جهان  در 
بار  اولین  برای  منطقه ای  خودروساز  یک  و  بزرگ 

در جهان تجربه می شد. این محصول که مطابق با 
استانداردهای کیفی روز اروپا بود و به 39 کشور صادر 
شده بود، ایران خودرو را از نظر کیفی به سطح جهانی 
نفوذ در  داد و در توسعه و گسترش صادرات،  ارتقاء 
بازارهای صادراتی اروپا و تقویت ایران به عنوان پایگاه 

صادرات خودرو در منطقه نقش مهمی داشت.
برای  خاورمیانه هم  بدنه سازی  سالن  پیشرفته ترین 
تولید بدنه خودروی 206 صندوقدار در ایران خودرو به 
بهره برداری رسید. خطوط تولید ایران خودرو به 300 
ربات مجهز بود که با بهره برداری از این سالن تعداد 
ربات های فعال در این شرکت به بیش از 500 ربات 
افزایش یافت. طراحي و ساخت این سالن به دست 
متخصصان شرکت تام و ایران خودروسازه و با همکاري 
دو شرکت آلماني )EDAG( و ایتالیایي )FATA( که 
اروپا  در  تجهیزات  معتبرترین شرکت هاي سازنده  از 
بودند، انجام گرفت. این دو شرکت به صورت همکار 

فرعي شرکت تام، پروژه را انجام دادند.

موانع همپایی و کم کردن فاصله با سایر کشورها 
از نظر شما چیست؟

تحقیق  مراکز  فاقد  اقتصادي  بنگاه هاي  درصد   75
هستند. نبود مدیریت دانش و فضاي تشویقي براي 
توسعه صنعت و فناوری از چالش های عمده کشور در 
مسیر توسعه اقتصادي است. اصواًل هر مرکز تحقیق 
و توسعه شبیه کارخانه ای است که محصول مهمی به 
نام فناوری تولید می کند. به بیان دیگر زادگاه فناوری 
مراکز تحقیق و توسعه است. تحقیق و توسعه همراه 
یکدیگرند و فناوری در واقع همان توسعه تحقیقات 

است که تبدیل به محصوالت تجاری می شود.
برای حضور موفق در بازار رقابتي باید کاهش هزینه های 
سربار محور برنامه های راهبردي باشد تا محصوالت 
مصرف کنندگان  دست  به  رقابتي  قیمت  با  تولیدي 
برسد. مهندسی هزینه یکي از فرایندهاي رقابت پذیری 
آن کاهش  اصلي  نتیجه  است که  در عرصه جهاني 
هزینه ها، تضمین حاشیه سود مناسب براي سهام داران، 
در  رقابت  در عرصه  تداوم حضور  و  توسعه خالقیت 
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بازارهاي منطقه ای و بین المللی است؛ اما نگاه سنتي 
سنتي  مدیران  است.  خطرناک  بسیار  هزینه ها  به 
چشم  جلوي  که  می دهند  قرار  هدف  را  هزینه هایي 
آن ها است، در حالی که موفقیت بنگاه های اقتصادی 
و  کیفیت  استراتژي،  ِخَرد  نهادینه شدن سه  مستلزم 

مالي در تمام سطوح مدیریتي است.
کمبود اعتماد نیز یکي از مقوله هایی است که سبب عدم 
توسعه فرآیند دانش و توسعه در کشور می شود. شناسایي 
دانش، ارتباط مراکز صنعتي و دانشگاهي و ایجاد فضاي 
صنعت  به ویژه  صنایع  توسعه  شاخص های  از  رقابتي 
خودرو در کشور است. باید به سمتي حرکت کرد که 
تمام تصمیم گیری هاي کلیدي مبتني بر دانش باشد تا 
بتوان هدف های پیش بینی شده در چشم انداز 20 ساله 
را محقق کرد. تدوین استراتژي صنعتی و سیاست های 
فناوری نیز شرط توسعه بنگاه هاي اقتصادي است که 

باید به آن توجه ویژه کرد.

گسترش  و  تهران  در  تولید  تمرکز  عدم 
مانند  ـ  مناطق  سایر  در  تولیدی  پایگاه های 
ـ  کرمانشاه  و  بابل  شیراز،  تبریز،  خراسان، 
مورد  خیلی  که  بود  شما  برجسته  اقدامات  از 

استقبال مشتریان ایران خودرو قرار گرفت.
بخش  سرمایه  با  خودروسازی  ظرفیت  توسعه  بله؛ 
شده  ایجاد  سایت های  مجاورت  در  خصوصی 
از  قطعه سازی  مستقل  شهرک های  به صورت  یا 
برنامه هایی بود که برای ارتقای کیفیت و ایجاد توان 
خراسان  ایران خودرو  شد.  دنبال  صادراتی  و  رقابتی 
به  اتکا  با  خودروسازی  طراحی شده  مجموعه  اولین 
فناوری های بومی بود. زمان ایجاد و راه اندازی فاز اول 
این سایت دو سال بود که با توجه به ظرفیت تولید 
از  رکورد محسوب می شد.  در سطح کشور یک  آن 
نظر سطح تجهیزات و فرایندهای کیفی هم در سطح 
قطعه  درصد  سی  زمان،  آن  در  داشت.  قرار  جهانی 
سازان کشور در خراسان رضوي مستقر بودند و وجود 
بازار صادراتي به کشورهاي  متخصصان درجه یک، 

آسیایي میانه و وجود حمل و نقل ارزان از دیگر دالیل 
ایجاد سایت ایران خودرو در این استان بود.

در  هم  فارس  ایران خودرو  احداث  اجرایی  عملیات 
ابتدای سال 1386 آغاز شد. برآورد شده بود کارخانه 
خودروسازی فارس با سرمایه 610 میلیارد ریال ساخته 
درصد  و 49  ایران خودرو  توسط  درصد  که 51  شود 
باقیمانده آن توسط شرکت کارخانجات مخابراتي ایران 
)ITMC( تأمین سرمایه شود. تولید کامیون کشنده و 
دو نوع اس  یو وی 1 ارزان قیمت نیز در برنامه های این 

سایت قرار داشت.
بهره برداری از بزرگ ترین خط تولید خودرو در شمال 
غرب کشور در تبریز در سال 1386 با تولید خودروهای 
نسل جدید وانت پیکان و روآ به طور رسمی آغاز شد و 
نخستین محموله از محصوالت تولیدی سایت تبریز 
پس از گذراندن آزمون ها و اخذ تأییدیه های الزم، به 
به  تبریز  ایران خودرو  کارخانه  شد.  تحویل  مشتریان 
دلیل موقعیت جغرافیایي خاص این شهر مي توانست 
به سکویي براي صادرات محصوالت ایران خودرو به 
بازار آسیاي میانه و عراق تبدیل شود. برنامه ریزی شده 
از  ـ که کوچک تر  ملي  دومین خودرو  تولید  بود که 

سمند بود ـ در این سایت انجام شود.
در بهمن ماه 1386 هم عملیات اجرایی ساخت پایگاه 
تولیدی ایران خودرو خزر در شهرستان بابل آغاز شد. 
تولید  ظرفیت  انجام شده  برنامه ریزی های  اساس  بر 
ساالنه این پایگاه 50 هزار دستگاه پیش بینی شده بود 
که در سه نوبت کاری تا 150 هزار دستگاه هم قابل 
افزایش بود. تولید دو یا سه محصول جدید برای این 

پایگاه در نظر گرفته شده بود.
طرح در ابتدا دربردارنده  احداث سایت کامل خودرو 
شامل سالن های بدنه سازی، رنگ و تزئینات جهت 
تولید خودرو در کالسی با ابعاد متوسط بود. مساحت 
کل کارخانه 15 هکتار و ظرفیت تولید ساالنه معادل 
50 هزار دستگاه در دو شیفت و قابل افزایش تا 100 
وزارت  مخالفت  علت  به  بعداً  که  بود  دستگاه  هزار 
صنایع با مشارکت خودروسازی چری چین شکل کار 

تغییر پیدا کرد. SUV .1. در گفتار عامیانه به ماشین های شاسی بلند معروف هستند.
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درصد   49 به صورت  پروژه  این  در  مشارکت  نحوه 
و 21  از چین  درصد شرکت چری  ایران خودرو، 30 
سرمایه گذاری  )به صورت  قطعات  سازندگان  درصد 
مشترک( بود. منابع مالی از طریق تسهیالت کم بهره 
از منابع استانی )به میزان 85 درصد( و آورده نقدی 

سهامداران )85 درصد( تأمین می شد.
در دی ماه 1385 اولین شهرک صنعتی قطعه سازی 
خودرو در قزوین افتتاح شد. فاز اول این شهرک در 
مساحت 850 هکتار احداث شد. نزدیکی استان قزوین 
به سایت ایران خودرو و مجاورت آن با جاده کرج یک 
مزیت بود. به طور کلی خوشه های صنعتی می توانند 
نیازهای صنایع را بهتر درک کنند و ارتباط بهتری با 
آن ها داشته باشند. به عالوه اجرای برنامه های حمایتی 

از شرکت ها و صنایع را تسهیل می کنند.
اصلی  راهبرد  دو  شهرک  این  ایجاد  با  ایران خودرو 
قزوین  استان  در  را  اقتصادی  رونق  و  اشتغال زایی 
صادرات  توسعه  برای  دیگر  طرف  از  کرد.  محقق 
از  قطعه سازی  رشد  و  توسعه  کار  بهترین  صنعتی 
طریق ارتقای سطح فناوری آن است. توسعه صنایع 
قطعه سازی عالوه بر توسعه صادرات خودرو، صادرات 
 50 دارند.  دنبال  به  نیز  را  قطعات  حجیم  و  سریع 
درصد تولیدات واحدهاي این شهرک در داخل کشور 
مصرف شد و 50 درصد آن نیز به خارج از کشور صادر 
شد. در این شهرک قطعات خودرو ـ ازجمله قطعات 
الکترونیکي، الکترومکانیکي، قطعات موتور و ترمزهاي 

اي بي اس ـ با فناوری روز دنیا تولید می شد.

چه  ایران خودرو  تأمین  زنجیره  بهبود  برای 
اقداماتی انجام شد؟

صنعت قطعه سازی محور مهم و ستون فقرات توسعه 
صنعت خودرو در دنیا محسوب می شود. خودروسازانی 
که به دنبال کسب جایگاه جهانی هستند، به ناچار باید 
دارای زنجیره تأمینی مطمئن باشند. هیچ خودروسازي 
بدون کمک قطعه ساز و هیچ قطعه سازی بدون کمک 
براي صنعت  خودروساز رشد نخواهد کرد. آن زمان 
خودروسازی مرکز تحقیقاتي وجود نداشت یا اگر وجود 

در  خواستیم  سازان  قطعه  از  ما  نبود.  کارآمد  داشت، 
 )R&D( واحدهاي خود بخش هاي تحقیق و توسعه
ایجاد کنند. براي افزایش کیفیت و کاهش هزینه ها 
هم روش »شش سیگما« را پیاده کردیم و آن را به 

قطعه سازان کشور آموزش دادیم.
ساپکو  شرکت  و  ایران خودرو  در  وسیعي  برنامه های 
قیمت  کاهش  براي  ایران خودرو(  قطعات  )تأمین 
سعی  شد.  اجرا  جهاني  بازارهاي  به  ورود  به منظور 
داشتیم میزان ضایعات را در قطعه سازی کاهش دهیم. 
میزان قطعات معیوب به ازاي تولید هر یک میلیون 
باید  رقم  این  که  بود  قطعه  زمان 1500  آن  قطعه، 
به 1000 قطعه کاهش می یافت، هرچند که میانگین 

جهاني 100 قطعه معیوب بود.

در سال 82 اعالم کردید که ایران باید بتواند وارد 
از سفارتخانه های  و  منطقه ای شود  پیمان های 
کمک  زمینه  این  در  خواستید  خارج  در  ایران 
کنند. این موضوع چه نقشی در صادرات شرکت 

داشت؟
برای صادرات  منطقه ای  پیمان های  در  نبودن  عضو 
گمرکي،  تعرفه های  می کرد.  ایجاد  مشکل  کشور 
از  دیگر  شرایط  برخي  و  ارزي  تراز  سهمیه بندی، 
واردات  براي  کشورها  که  است  محدودیت هایی 
تعیین می کنند. تنها کشورهایي که عضو پیمان های 
منطقه ای بودند، به سهولت وارد این بازارها می شدند. 
ما بر ضرورت جلب سرمایه گذاری های خارجي تأکید 
داشتیم و بـراي افزایش توان رقابتي خود برنامه هایي 
در زمینه کیفیت، قیمت، رضایت مشتري و استفاده 
کامل تر از دارایی های موجود داشتیم؛ اما ایران عضو 

هیچ یک از پیمان های منطقه ای نبود.

از  خارج  را  همکاری  شبکه های  ایجاد  شما 
با  تعامالتی  و  کردید  دنبال  هم  خودرو  صنعت 

صنعت ریلی کشور داشتید...
حمل و نقل ریلی در کشور ما و بسیاری از کشورها 
از یک سو به دلیل رشد شهرنشینی و بحران آلودگی 
ریلی،  ناوگان  دلیل سرعت  به  دیگر  از سوی  و  هوا 
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زیر  فواصل  در  هوایی  ناوگان  با  آن  جایگزینی 
توجه  مورد  بودن  اقتصادی  و  ایمنی  کیلومتر،   500
قرار  اجتماعی کشور  اقتصادی و  برنامه ریزان توسعه 

گرفته است.
سرمایه گذاری ایران خودرو در این زمینه نه تنها موجب 
توسعه فناوری و توانمندی شرکت در بخش حمل ونقل 
ریلی  با صدور محصوالت  بلکه  عمومی کشور شد، 
حرکت جدیدی در راستای جهانی شدن برداشته شد. 
مدیریتی،  تجارب  مانند  توانایی هایی  از  بهره گیری 
شبکه قطعه سازان، شبکه طراحی و ساخت تجهیزات 
)داخلی و جهانی(، شبکه طراحی محصول )دانشگاه ها، 
مراکز طراحی جهان، مراکز طراحی فعلی ایران خودرو( 
توانمندی  به  دستیابی  فناوری  و  دانش  مدیریت  و 

نقش آفرینی در صنایع ریلی را امکان پذیر کرد.
ورود ایران خودرو به صنایع ریلی موجب شد راه آهن 
قطار  شرکت های  رجا،  شرکت  اسالمی،  جمهوری 
در  خصوصی  بخش  بهره برداران  کلیه  و  شهری 
چهارم  برنامه های  در  نیازها  دقیق  و  روشن  تعریف 
داشته  نزدیک تری  همکاری  کشور  توسعه  پنجم  و 
ریلی  بخش  شد  موجب  فعالیت ها  این  همه  باشند. 
شناخته  اصلی  پیمانکار  یک  به عنوان  ایران خودرو 
کارخانه  از سهام  توانست 54 درصد  ابتدا،  در  شود. 
واگن پارس اراک ـ که یکی از صنایع مادر سازنده 
ناوگان ریلی است ـ را به ایران خودرو اضافه نماید. 
داشتن  اختیار  در  با  ایران خودرو  بعد،  سال های  در 
چهار شرکت واگن پارس، ایریکو، سمند ریل و تام 
در تمامی حوزه های صنعت حمل و نقل ریلی حضور 

فعال پیدا کرد.

و صنعت  دانشگاه  میان  همکاري  ارتقای  برای 
چه  و  شد  انجام  ایران خودرو  در  اقداماتی  چه 

نتایجی داشت؟
همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت شرط ضروری 
توسعه فناوری و شکل گیری اقتصاد و تولید دانش محور 
ایران خودرو فعالیت های پژوهشی در قالب  است. در 
پروژه های اینترن شیپ، قرارداد پژوهشی، پایان نامه ها 

ارتباط صنعت و  با هدف تقویت  و پروژه های بهبود 
دانشگاه دنبال شد.

بین صنعت  نهادینه  ارتباط  از  نمونه ای  ایران خودرو 
برای  متعددي  طرح هاي  تاکنون  است.  دانشگاه  و 
همکاری  با  کشور  خودرو  صنعت  شدن  جهاني 
خورشیدي  خودرو  ساخت  که  شده  اجرا  دانشگاه ها 
با  پیل سوختي  تهیه  و  تهران  دانشگاه  همکاري  با 
همکاري دانشگاه تربیت مدرس و طراحي و ساخت 

خودروهاي هیبریدي از جمله این طرح ها است.
دانشگاه ها  با  ارزش  زنجیره های  ایجاد  هدف  با 
آینده،  در  نیاز  فناوری های جدید مورد  توسعه  برای 
نمونه های  که  شد  ایجاد  مشترکی  پژوهشکده های 
با  پلیمر  و  رنگ  تحقیقات  مرکز  از  عبارت اند  آن 
انرژی  تحقیقات  مرکز  امیرکبیر؛  دانشگاه  همکاری 
با  خودرو  الکترونیک  تحقیقات  مرکز  و   )CNG(
همکاری دانشگاه تهران؛ همچنین مؤسسه پژوهشی 
فناوری های نوین در صنعت خودرو که با همکاری 
مشترک گروه صنعتی ایران خودرو و دانشگاه تهران 
و برای دستیابی به فناوری های روز دنیا ایجاد شد. 
و  چابک  ولي  کوچک  مجموعه  یک  مؤسسه  این 
دانایي محور بود. وظیفه اصلی مؤسسه عالوه بر رفع 
پیشنهاد  و  بررسی  خودرو،  صنعت  موجود  نیازهای 
چارچوب ها و طرح های مشخص عملی برای تبیین 
به  توجه  با  بود.  صنعت  این  آینده  حرکت  مسیر 
کامپیوتري  مخابراتی،  تجهیزات  روزافزون  اهمیت 
پروژه  آینده،  و  حال  خودروهاي  در  الکترونیکي  و 
خودرو  الکترونیک  صنعت  راه  نقشه  مطالعاتي 
مؤسسه  این  راهبردي  پروژه  نخستین  به عنوان 
توسط  مشترک  به صورت  که  بود  شده  تصویب 
استادان و متخصصان دانشگاهی و صنعتی اجرا شد.
ایجاد فناوری خودروهای خورشیدی و هیبریدی از 
با  مشترک  پژوهشکده های  تأسیس  دستاوردهای 
دانشگاه ها است. کار روي ساخت خودروي هیبریدي 
و  شد  شروع   86 سال  اواخر  در  بنزیني(  ـ  )برقي 
بازار  به   87 سال  در  نوع  این  از  اتوبوس  نخستین 

عرضه شد.
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آیا ایران خودرو با مشکل تأمین مالی پروژه هایش 
هم روبرو بود؟

صندوق  محل  از  ارزان قیمت  وام های  پرداخت 
از جمله شرکت  به خودروسازان  ارزي کشور  ذخیره 
بازار  در  ایران  حضور  زمینه  می تواند  ایران خودرو، 
این  غیر  در  کند؛  فراهم  را  جهان  در  خودرو  رقابتي 
صورت شرکت هاي ایراني توان الزم را براي حضور 
مناسب در بازار گسترده و بسیار رقابتي صنعت خودرو 

نخواهند داشت.
سود  نرخ  درصدي  دو  کاهش  با  اینکه  دیگر  نکته 
تسهیالت بانکي، هزینه های سربار تولید در شرکت 
ایران خودرو ساالنه 600 میلیارد ریال کاهش می یافت. 
با صرفه جویی حاصل از سه سال کاهش هزینه ناشي 
یک  می شد  بانکي،  تسهیالت  سود  نرخ  تعدیل  از 

خودرو شبیه خودرو ملي طراحي و تولید کرد.
مشکل دیگر این بود که خودروسازان ایراني به طور 
مشابه  خودروسازان  از  بیشتر  درصد   40 متوسط 
خارجي تعرفه واردات پرداخت می کنند. حدود 80 در 
صد قیمت خودرو را مواد و قطعات تشکیل می دهد 
قطعات  و  اولیه  مواد  درصد  حدود 50  که  آنجا  از  و 
واردات روي قیمت  تعرفه  وارد مي کنیم،  از خارج  را 
تمام شده محصوالت ما بسیار مؤثر است. براي مثال 
خودروسازان کره چهار درصد تعرفه می پردازند ولي ما 
حداقل 15 درصد و حداکثر 60 درصد تعرفه پرداخت 
مي کنیم. اگر نرخ تعرفه واردات مواد اولیه و قطعات 
تا  صادرات  براي  مشکل  این  باشد،  پایین تر  ورودي 
حدي حل می شود. سهم هزینه های دستمزد در قیمت 
تمام شده هر خودرو سه درصد و سهم حمل و نقل 
این  کاهش  براي  که  بود  درصد  نیز شش  انرژي  و 

هزینه ها هم تالش کردیم.

همکاری های  زمینه  در  ایران خودرو  استراتژی 
بین المللی چه بود؟

اعتقاد مفرط به خودکفایی در برابر خوداتکایی در میان 
برخی مسئوالن و مدیران باعث شده بود شبکه های 
همکاری در سطح بین المللی شکل نگیرند. اگر مبنای 

عرصه  در  صنعت  نقش آفرینی  توان  افزایش  تولید 
دارای  که  تولیداتی  به جای  باشد،  خارجی  و  داخلی 
ارزش افزوده کم یا محتوای فناورانه اندک هستند، به 
ارزش افزوده  دارای  که  آورده می شود  روی  تولیداتی 
این  از  باشند.  باالتری  فنی  دانش  محتوای  و  باال 
مسیر، ضمن تقویت بنیان های صنعتی، قدرت رقابت 
داخلی و خارجی تولیدات صنعتی و فناورانه افزایش 
می یابد. الزمه چنین رویکردی وجود تعامالت سازنده 
با صاحبان فناوری در سطح جهان و ایجاد شبکه های 

همکاری بین المللی است.
پژو  شرکت  با  همکاری  مورد  در  خاص،  طور  به 
مبنای  بر  عمدتاً  روابط  اول  سال  بیست  در  فرانسه، 
بود. مهم ترین چرخش  خرید قطعات سی کی دی1 
این  در  افتاد.  اتفاق   1385 سال  از  پژو  با  روابط  در 
سال با ابتکار ایران خودرو قرار شد این شرکت از یک 
خریدار قطعات به یک همکار استراتژیک با پژو تبدیل 
با  این طرح هم راستا شدن  شود. مهم ترین دستاورد 
استراتژی محصول پژو در بخش های پرکشش بازار 
ایران بود. برای شکل گیری این همکاری استراتژیک، 
شد؛  تشکیل  شرکت  دو  سوی  از  مختلفی  تیم های 
تیم های محصول، لجستیک، مالی و کیفیت هر ماه 
جلسات مشترکی داشتند و در هر فصل یک جلسه 
از  می شد.  برگزار  شرکت  دو  قائم مقام های  حد  در 
همه مهم تر در هر شش ماه یک جلسه بین مدیران 
عامل شرکت ها برای جمع بندی نتایج کامل تیم های 

مختلف تشکیل می شد.
همراه  به  مهمی  دستاوردهای  همکاری  روش  این 
محصوالتی  به روزرسانی  آن ها  مهم ترین  که  داشت 
بود که با نشان پژو تولید می شد. دستاورد مهم دیگر 
این همکاری تولید پژو 206 اس دی )صندوق دار( بود 
که به صورت مشترک طراحی شد. در سال 1386 در 
مراسمی با حضور مدیرعامل پژو رسماً اعالم کردیم 
که بیست سال دوم همکاری با پژو به صورت اتحاد 
استراتژیک خواهد بود. ثمره اولیه این اتحاد استراتژیک 
پژو  جایگزینی  )برای  مشترک  محصوالت  تعریف 
1. CKD (Complete Knocked-Down) 
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طراحی  مرحله  ابتدای  از  سمند(  و  پارس  پژو   ،405
بود. مذاکرات برای نهایی کردن راه حل های ارائه شده 
از سوی طرفین دنبال شد که متأسفانه از ابتدای سال 
88 پیگیری جدی در مورد این موضوع انجام نشد و 

فقط بر روی روند کاری گذشته تمرکز شد.
نشیب ها  و  فراز  پژو  شرکت  با  همکاری  البته 
در  فنی  اشکال  بروز  داشت.  هم  چالش هایی  و 
تجربیات  از  یکی   405 پژو  سوخت رسانی  سامانه 
بعد  از  آن  گوناگون  ابعاد  که  است  فراموش نشدنی 
فناوری و ساخت قطعات حساس تا انتقادهای درست 
داشت.  پندآموزی  نکات  رسانه ای  جنجال های  و 
و  داخلی سازی صنعت  که  است  این  مسئله  حقیقت 
فناوری در بطن خود دارای ریسک های متعددی است 
و کاهش احتمالی کیفیت قطعه در برابر مزیت هایی 
مانند حفظ و گسترش اشتغال و استقالل صنعتی قرار 
می گیرد. در این انتخاب راهی جز انتخاب گزینه دوم 
نیست و به طور قطع باید عوارض منفی و مخرب آن 
تولید  و  فناوری  به  امکان دستیابی  تا  داد  را کاهش 

دانش محور و توسعه اشتغال میسر شود.
اتفاقی که در خودروی پژو 405 افتاد مصداق همین 
به  سوخت رسانی  سامانه  سازی  داخلی  بود.  مسئله 
معنای دست بردن در جعبه سیاه فناوری 405 بود! 
نتیجه این کاِر پرمخاطره اما شجاعانه در وهله اول تلخ 
و گزنده بود؛ اما نتیجه  نهایی شگفت انگیز بود چراکه 
ساختاری  نقایص  به  بردن  پی  با  ایرانی  مهندسان 
را  پژو  شرکت  اشکاالت   405 سوخت رسانی  سامانه 
آشکار کردند و با همکاری متقابل سیستم جدیدی را 
طراحی نمودند. در این مسیر دانش فنی ارزشمند ولی 

پرهزینه ای عاید طرف ایرانی شد.1 
گذشته از آنچه در مورد تجربه همکاری با شرکت پژو 

پیاده سازی  برای   81 سال  از  ایران خودرو  شد،  گفته 
شبکه  ایجاد  راهبرد  خود  جهانی سازی  استراتژی 
تحقیق و توسعه در زنجیره قطعه سازی برای دستیابی 
به عنوان مثال،  انتخاب کرد.  را  سریع تر به محصول 
مدت زمان ساخت داخل حدوِد 80 درصد هر موتور که 
فناوری آن به شرکت های خودروساز انتقال داده شده 
بود، حدود 10 سال بود؛ اما پروژه موتور ملی که دارای 
فناوری روز دنیا بود با همکاری شبکه قطعه سازی در 
کمتر از سه سال به بیش از 70 درصد ساخت داخل 
روی  موتور  نصب  و  طراحی  بار  اولین  برای  رسید. 
توانمندی داخلی صورت می گرفت  بر مبنای  خودرو 
کار  مدیریتی  و  برنامه ریزی  شبکه  باید  نتیجه  در  و 

به صورت کامل ایجاد می شد.
ایجاد شبکه جهانی برای طراحی و توسعه محصول، 
زمینه  در  ایران خودرو  استراتژی  دیگر  محور 
برای  خودروسازان  بود.  بین المللی  همکاری های 
و  تحقیق  شبکه  یک  از  محصول  توسعه  و  طراحی 
از  پس  ایران خودرو  می کنند.  استفاده  جهانی  توسعه 
انجام پروژه مشترک پژو 206 اس دی با شرکت پژو 
به این شبکه دسترسی پیدا کرد. پروژه های جدید مانند 
خودروی رانا )ایکس 12( و ارتقای محصوالت فعلی با 

استفاده از این شبکه انجام شد.
یا  استراتژیک2  اتحاد  به صورت  پروژه ها  انجام 
معتبر  خودروسازان  با  مشترک3  سرمایه گذاری 
بود  ایران خودرو  استراتژی  بعدی  محور  جهانی 
خودرو  تولید  روز  فرآیندهای  به  دستیابی  برای  که 
مدیریت  و  سازمان دهی  جدید  فناوری های  و 

)فناوری های نرم( دنبال شد.

روش سرمایه گذاری مشترک در پروژه تندر 90 
تجربه شد. چالش ها و دستاوردهای این پروژه 

چه بود؟
شرکت  دو  مشترک  محصول   )90 )اِل   90 تندر 
برای  بود.  نیسان  ـ  رنو  شرکت  با  داخلی  خودروساز 
برای  خارجی  تجاری  شریک  کشور،  در  بار  اولین 
اول  تراز  خودروساز  شش  بین  از  سرمایه گذاری 

1. تــا آخــر ســال 85، حــدود 70 درصــد خودروهــای مــدل 83 و 
ــلنگ و  ــگان ش ــض رای ــرای تعوی ــوان، ب ــد دوره فراخ ــی چن 84 ط
بخش هــای معیــوب سیســتم سوخت رســانی بــه تعمیرگاه هــای مجــاز 
ــه  ــان ب ــده همچن ــد. 30 درصــد باقی مان سراســر کشــور مراجعــه کردن
ــدگان  ــد و 95 درصــد حادثه دی هشــدارهای ایران خــودرو بی توجــه بودن

ــد. هــم از میــان همیــن 30 درصــد بودن
2. Strategic Alliance
3. Joint Venture
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جهان انتخاب می شد. این پروژه یکی از بزرگ ترین 
سرمایه گذاری های مشترک خارجی در تاریخ صنعت 
و  ایران خودرو  پروژه شرکت های  این  در  بود.  کشور 
سایپا برای نخستین بار از یک پلتفرم مشترک برای 
ارائه خودروهای خود استفاده کردند. این موضوع باعث 
افزایش شدید کارایی در نتیجه  اقتصادی شدن تیراژ 
رقابت پذیری  و  شد  کشور  در  مقیاس(  )صرفه  تولید 
صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور را به صورت 

فزاینده ای افزایش داد.
شریک تجاری رنو در ایجاد شرکت مشترک )با نام 
رنوپارس(، شرکت توسعه صنعت خودرو بود. شرکت 
سازمان  سهام  درصد   48 با  خودرو  صنعت  توسعه 
گسترش صنایع، 26 درصد سهام ایران خودرو و 26 
درصد سهام سایپا شکل گرفت. در نهایت طرف ایرانی 
49 درصد و طرف فرانسوی 51 درصد سهام شرکت 

رنوپارس را داشت.
ابزار  و  قالب ها  برای  الزم  سرمایه گذاری های 
با  شد.  انجام  رنوپارس  شرکت  توسط  مخصوص 
برای  حمایت های صنعتی و مالی ظرفیت های الزم 
مبلغ  کل  شد.  ایجاد  سازان  قطعه  در  قطعات  تولید 
سرمایه گذاری معادل 750 میلیون یورو برآورد شد که 
در قالب سرمایه سهامداران1 طی دو فاز و به فاصله دو 

سال به صورت مساوی سرمایه گذاری شد.
برای اولین بار در کشور در قرارداد لیسانس برای تولید 
خودرو به جای شرکت خارجی، یک شرکت مشترک 
ایرانی ـ فرانسوی طرف قرارداد خودروسازان داخلی 
بود. شرکت رنوپارس مسئولیت تأمین کامل قطعات 
شرکت های  برای  را   90 تندر  خودروی  تولید  برای 
داخل  ساخت  داشت.  عهده  به  سایپا  و  ایران خودرو 
 60  )1385( تولید  شروع  سال  در   90 ال  خودروی 

درصد و در سال 1387 حدود 80 درصد بود.
در قالب پروژه همکاری مشترک با شرکت رنو انتقال 
فناوری در زمینه های مهندسی، مدیریت زنجیره تأمین، 
کیفیت، بازرگانی برای فروش و خدمات پس از فروش 
و صادرات میسر شد. عالوه بر اولین محصول پلتفرم 
)خودروی صندوق دار(  ال 90  عنوان  تحت  مشترک 

ایران خودرو و سایپا این امکان را داشتند که بدنه و 
تزیینات داخلی خاص خود را روی این پلتفرم مشترک 

توسعه دهند و با برند خود عرضه کنند.
در این قرارداد موضوع صادرات و تراز ارزی به عنوان 
 20 بازار  و  شد  مطرح  پروژه  اصلی  اهداف  از  یکی 
کشور به صورت انحصاری به صادرات این خودرو از 
ایران اختصاص داده شد. صادرات قطعات، مجموعه ها 
کشور   26 در  نیز  یو2  بی  سی  کامل  خودروی  و 

امکان پذیر شد.

همکاری با خودروسازان شرق آسیا چگونه آغاز 
شد؟

در سال 1384 شرکت ایران خودرو برای توسعه سبد 
محصوالتش از خودروهای سواری به خودروهای دو 
دیفرانسیل )اس  یو وی( تصمیم به همکاری مشترک 
با یکی از سازندگان معتبر دنیا گرفت. استراتژی ما از 
)برند(  تجاری  نشان  چند  با  خودرو  ساخت  سو  یک 
و از سوی دیگر عدم تمرکز بر خودروسازان اروپایی 
بود؛ بنابراین تصمیم گرفته شد این شراکت جدید با 
کشورهای منطقه آسیای جنوب شرقی باشد، زیرا اواًل 
اغلب نشان های معتبر دنیا در بخش خودروهای دو 
دیفرانسیل مربوط به این حوزه جغرافیایی بازار بود و 
ثانیاً از نظر سطح فناوری معادل بهترین خودروسازان 

جهان بودند.
پیشنهاد شرکت هیوندای تولید مدل توسان بود ولی 
مدل مورد نظر ایران خودرو که در بازارهای اولیه جواب 
بهتری داده بود، مدل سانتافه بود. از آنجا که این مدل 
انجام می داد،  دیگری  بازار  در  را  فروش خود  بیشتر 

مورد قبول شرکت هیوندای قرار نگرفت.
انتخاب دیگر ما خودروی دو دیفرانسیل سوزوکی مدل 
گراند ویتارا بود که قرار بود در سال 2005 به بازار عرضه 
شود. با توجه به اینکه یکی از استراتژی های ایران خودرو 
محصول  تولید  خارجی،  خودروسازان  با  همکاری  در 
جدید هم زمان با آن ها یا با حداکثر یک سال تأخیر بود، 

1. CBU (Complete Built-Up)
2. Equity Capital
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این مدل انتخاب شد. قرارداد در آبان ماه 1384 منعقد 
شد. قرار شد تولید این محصول در ایران خودرو خراسان 
انجام شود تا هم تمرکززدایی تولید از تهران محقق شود 
و هم فناوری تولید به سایر استان های کشور منتقل 
شود. این پروژه یکی از کم هزینه ترین پروژه های اجرا 
شده در ایران خودرو و نتیجه پیاده سازی همه تجارب 
آموخته شده از همکاری های بین المللی و بومی سازی 

فناوری در کشور بود.

همکاری بین المللی در میان کشورهای اسالمی 
هم دنبال شد...

سازمان کنفرانس اسالمی در سال 1386 طرح های 
اقتصادی را در دستور کار قرار داد.  جدید صنعتی و 
با  خودرو  پروژه  رهبری  ایران خودرو  راستا  این  در 
سازمان  گرفت.  عهده  بر  را  اسالمی  مشترک  برند 
کنفرانس اسالمی به یک گروه کاری مأموریت داد 
بررسی  زمینه  این  در  را  ایران خودرو  توانمندی های 

کند. نتایج ارزیابی این گروه مثبت بود.
هدف از این طرح در گام نخست تولید یک خودرو 
با برند مشترک کشورهای اسالمی و در مرحله بعد 
عرضه این خودرو به بازار جهان اسالم بود. تشکیل 
بازار کشورهای مشترک المنافع برای تبادل خودرو و 
قطعات و نیز توسعه پیمان های اقتصادی برای تسهیل 
این  بود.  طرح  این  اهداف  دیگر  از  ارزی  مبادالت 
پروژه محدود به تولید خودروی سواری نبود و ساخت 
خودروهای تجاری سبک و سنگین و حتی واگن های 

راه آهن در گام های بعدی این طرح دنبال می شد.
سه منطقه آفریقا، خاورمیانه و جنوب شرقی آسیا بازار 
برند مشترک  با  تولید و عرضه خودرو  هدف اصلی 
در  مشترک  برندی  که  بود  این  پروژه  هدف  بود. 
برای کشورهای اسالمی خلق شود.  صنعت خودرو 
زمان عرضه برند جدید به بازار جهانی سه سال )تا 
سال 1390( برآورد شده بود. این خودرو باید دارای 
استانداردهای روز جهانی می بود و هر کشور مسلمان 
می توانست آپشن های مورد نیاز خود را بر روی آن 
با قیمتی  این خودرو  باشد. پیش بینی می شد  داشته 

بین شش تا هشت هزار یورو به بازار عرضه شود.
ایجاد زمینه طراحی و توسعه انواع خودرو، طراحی و 
توسعه پلتفرم و قوای محرکه، احداث خطوط تولید، 
انتقال توان فناورانه و دانش فنی خودرو به کشورهای 
از  قطعات  داخل  ساخت  توان  توسعه  و  اسالمی 
با  مشترک  فعالیت های  توسعه  زمینه های  مهم ترین 

کشورهای اسالمی بود.
نیز  طرح  این  از  فراتر  بود  آماده  ایران خودرو 
دستاوردهاي صنعتي خود را به کشورهاي اسالمي 
منتقل کند. تعامل اقتصادي و بازرگاني با کشورهاي 
اسالمي یک هدف راهبردی بود. ایران خودرو به عنوان 
بزرگ ترین خودروساز جهان اسالم تمام تالش خود 
کشورهاي  به  را  خود  محصوالت  تا  برد  کار  به  را 
تولید  پایگاه های  زمان  آن  در  کند.  صادر  اسالمي 
ایران خودرو در کشورهاي اسالمی سوریه، سنگال، 
شد.  ایجاد  مصر  و  بالروس  آذربایجان،  جمهوري 
ایجاد  در  اسالمي  کشورهاي  سفارتخانه های  نقش 
فرصت های تازه همکاري ایران خودرو با این کشورها 
بسیار مهم و تأثیرگذار بود. وابسته های اقتصادي و 
بازرگاني این سفارتخانه ها نیز نقش مهمي در فراهم 
کردن زمینه های سرمایه گذاری یا صدور محصوالت 

ایران خودرو داشتند.

در زمینه همکاری با روسیه و چین هم توضیح 
بفرمایید.

صادرات  توسعه  برای  ایران خودرو  استراتژی های 
با  مشترک  همکاری  شامل  روسیه  بازارهای  به 
روسیه،  در  خودرو  تولید  برای  روسیه  سازندگان 
توسعه  و  سمند  خانواده  جدید  محصوالت  صادرات 
صادرات قطعه به روسیه و استفاده از فناوری سطح 
باالی روسیه برای تولید قطعات با فناوری باالتر در 

ایران بود.
دهمین  در   85 سال  در  ایران خودرو  صنعتی  گروه 
و  کرد  شرکت  مسکو  خودرو  بین المللی  نمایشگاه 
در آنجا چهار نوع خودرو سمند )سمند ال ـ ایکس، 
نورما، ایی ـ آی و سمند 1600( که نشانگر خالقیت 
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متخصصان ایرانی و تالش آن ها در جهت خودکفایی 
گذاشت.  نمایش  معرض  در  را  بود  کشور  صنعتی 
تولیدی  محصوالت  برای  آینده دار  بازار  یک  روسیه 
ایران خودرو به حساب می آمد. تالش های گسترده ای 

برای حضور شایسته در این کشور انجام شد.
چین، در آن زمان، متنوع ترین بازار عرضه خودروهای 
زنجیره های  کشور  این  در  می شد.  محسوب  جدید 
قطعات  ساخت  زمینه  در  قوی  بسیار  سازندگان 
عالوه  بود.  گرفته  یدکی2  شکل  قطعات  و  خودرو1 
بر زنجیره های سازندگان، زنجیره های طراحی اجزای 
خودرو، زنجیره های تست و تأیید خودرو نیز در چین 
توسعه زیادی پیدا کرده بود. بسیاری از قطعه سازان 
ایرانی از بازار چین برای تأمین نیازهای خودرو استفاده 
می کردند. شرکت های خودروساز دنیا هم برای تنظیم 
بازار آینده خودرو در تأمین قطعات و عرضه خودروی 

جدید سعی در نفوذ به بازار چین داشتند.
برای  مشترک  سرمایه گذاری  یک   1384 سال  از 
ساخت خودرو در شهر تای آن ایالت شاندونگ شکل 
گرفت3 که از طرف مقامات محلی به شدت مورد توجه 
توسعه  و  مرکز طراحی  به کمک  بود. همکار چینی 
خودرو در چین سایت تولید صدهزار دستگاه خودرو را 
طراحی و شروع به احداث آن کرد. سایت ایجاد شده 
بسیار عظیم تر از سایت سوریه بود و از طراحی و ایجاد 

آن می توان درس های بسیار زیادی گرفت.
 CNHTC شرکت  با  همکاری  دیزل  ایران خودرو 
بزرگ ترین سازنده کامیون های سنگین در چین را در 
اوایل دهه 1380 آغاز کرده بود. عالوه بر تولید کامیون 
سنگین، این شرکت دارای دو شرکت تولید موتور به 
ظرفیت نهایی سیصدهزار موتور در سال بود. همکاران 
فناورانه CNHTC، ولوو سوئد و اشتایر اتریش بودند. 
خودروهای  تأمین  زنجیره  قوی ترین  شرکت  این 
تجاری در چین را دارا بود. روابط ایران خودرو دیزل 
با این شرکت بسیار عمیق بود و اعتماد بسیار باالیی 
بین مسئوالن دو شرکت برقرار شده بود، به طوری 
که کار سفارش سی میلیون دالر کاال و قطعه با یک 
تلفن شروع می شد. طراحی مشترک روی کامیون های 

سنگین در سطح ابتدایی بین دو شرکت آغاز شده بود. 
سایت شیراز نیز به عنوان مرکز تولید منطقه ای برای 

صادرات کشنده های سنگین تأسیس شده بود.

چه شد که ایران خودرو به سمت تولید خودروهای 
گازسوز حرکت کرد؟

از یک سو نگرانی های زیست محیطی ناشی از افزایش 
روند آلودگی هوا در شهرهای بزرگ کشور و از سوی 
دیگر دغدغه های اقتصادی حاصل از باال بودن نرخ 
توسعه  در کشور، سیاست های کالن  بنزین  مصرف 
حمل ونقل کشور را به سوی استفاده از سوخت های 
جایگزین سوق داد. با اجرای طرح دوگانه سوز کردن 
خودروها، ضمن کاهش حدود 80 درصد آالینده های 
در  دالر  میلیون  یک  حدود  ماهانه  زیست محیطی، 

مصرف سوخت کشور صرفه جویی شد.
خط تولید نخستین موتور ملي پایه گازسوز در اسفند 
تولید  و  طراحی  آن  از  پس  شد.  راه اندازی   85 ماه 
موتور  این  و  شد  دنبال   EF7 ملی  موتور  خانواده 
با  شد.  عرضه  بار  اولین  برای  گازسوز  فناوری  با 
زمره کشورهاي  در  ایران  پروژه،  این  از  بهره برداری 
برخوردار از مالکیت موتور قرار گرفت. در اولین گام 
امکان تولید سمند با پایه گاز فراهم شد و سپس این 

موتور به خارج نیز صادر شد.
رهبران  از  یکي   87 سال  در  ایران خودرو  شرکت 
در سطح جهان   )CNG( گاز طبیعي فشرده  فناوری 
سه  با  شرکت  این  محصوالت  زمان  همان  در  بود. 
موتور پایه گازسوز عرضه مي شد که دو موتور آن از 

برترین ها در سطح بین المللي بودند.

شما در برخی سخنرانی هایی که در آن مقطع 
در  فناوری  مدیریت  اهمیت  به  داشتید،  زمانی 

بنگاه های کشور هم اشاره کرده اید...
آن زمان مدیریت فناوری در صنایع کشور چشمگیر 
در بخش تحقیق  اقتصادي کشور  بنگاه هاي  و  نبود 
1. OEM
2. OES

3. استان شاندونگ، دومین استان چین از نظر درآمدهای اقتصادی بود.

www.ipwna.ir



در تکاپوی توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان ـ مروری بر  رویکردها و اقدامات معاونت علمی و فناوری رییس جمهوردر تکاپوی توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان ـ مروری بر  رویکردها و اقدامات معاونت علمی و فناوری رییس جمهور PPPP

5455

آشنایی با فعاالن و متخصصان مدیریت فناوری و نوآوری ایرانآشنایی با فعاالن و متخصصان مدیریت فناوری و نوآوری ایران

و توسعه چهار دسته بودند. 60 تا 70 درصد مدیران 
فناوری های  از  مناسبي  شناخت  کشور  بنگاه هاي 
درصد   39 تا   29 حدود  اول(.  )دسته  نداشتند  نوین 
راستاي  در  را  توسعه  و  تحقیق  کشور  بنگاه هاي  از 
کارهاي  لذا  می دادند؛  انجام  انساني  توسعه  اهداف 
تحقیقاتي آن ها نتیجه ای جز پرورش انسان های خبره 
نداشت )دسته دوم(. بر اساس آمار، تنها یک درصد از 
بنگاه هاي کشور کار انتقال فناوري را انجام می دادند 
می داد  نشان  تحقیق  نتایج  نهایت  در  سوم(.  )دسته 
هیچ یک از بنگاه هاي اقتصادي کشور در دسته چهارم، 
یعنی خلق فناوري، قرار نمی گیرند. از آنجا که نتایج 
تحقیق و توسعه دیربازده و مدیریت بنگاه ها کوتاه مدت 
بود، مؤسسه های اقتصادي با یکدیگر رقابت نداشتند؛ 
در صورتی که تحقیق و توسعه باید در راستای ارتقای 
مدیران  و  باشد  بنگاه ها  تولیدي  محصول  کیفیت 
بنگاه هاي اقتصادي باید با اتکا به فناوری های جدید 

براي بهبود کیفیت محصوالتشان تالش کنند.

از حضورتان در انجمن مدیریت فناوری ایران 
بفرمایید.

انجمن را از ابتدا می شناختم. در زمانی که مدیرعامل 
ایران خودرو بودم، در دانشگاه عالمه طباطبایی درس 
از سال  را تدریس می کردم.  نوآوری  مبانی مدیریت 
1390 تاکنون نیز ریاست کنفرانس بین المللی مدیریت 
 1392 سال  ماه  دی  در  دارم.  عهده  به  را  فناوری 
فناوری  مدیریت  انجمن  هیئت مدیره  عضو  به عنوان 
به عنوان  انتخاب شدم و توسط اعضای هیئت مدیره 

رئیس انجمن برگزیده شدم.

تأسیس شعبه های استانی و شاخه دانشجویی 
انجمن مدیریت فناوری از ایده های نو در دوره 

مدیریت شما بوده است...
گسترش  برای  ایران  فناوری  مدیریت  انجمن 
و  ترویج  و  کشور  سرتاسر  در  خود  فعالیت های 
حمایت  استان ها،  در  فناوری  مدیریت  دانش  ارتقای 
از برگزاری رشته مدیریت فناوری و جلب مشارکت 
شعبات  انجمن،  فعالیت های  از  حمایت  و  استان ها 

کرد.  ایجاد  کشور  سطح  در  را  منطقه ای  یا  استانی 
همچنین انجمن برای گسترش فعالیت های خود در 
دانشگاه های کشور و ترویج و ارتقای دانش مدیریت 
شاخه های  پژوهشی  مراکز  و  دانشگاه ها  در  فناوری 
دانشجویی را ایجاد کرد که خوشبختانه مورد استقبال 

دانشگاه ها قرار گرفته است.

نوآوری  و  فناوری  مدیریت  ملی  جایزه  اهدای 
چگونه آغاز شد؟ هدف این جایزه چیست؟

 91 سال  در  نوآوری  و  فناوری  مدیریت  ملی  جایزه 
راه اندازی شد. در آن سال هشت بنگاه ارزشیابی شد 
و برخی معتقد بودند در آن سال جایزه اهدا نشود ولی 
در مشورت با سایر همکاران به این نتیجه رسیدیم که 
مراسم اهدای جایزه برگزار شود که البته بازتاب خوبی 
داشت و نتیجه آن حضور هفتاد بنگاه در سال 92 بود. 

در سال 93 نیز 84 بنگاه شرکت داشتند.
خرد  سطح  از  مختلف،  سطوح  در  جایزه  این  ابعاد 
سازمانی تا سطح کالن ملی تدوین و طراحی شده 
برای  انگیزه  و  محرک  ایجاد  آن  هدف  که  است 
بنگاه ها و سازمان ها در زمینه توسعه فناوری و نوآوری 
قابلیت های  افزایش  برای  الگویی  ایجاد  و همچنین 

مدیریت فناوری و نوآوری در سازمان ها است.
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دکتر محمدرضا آراستی

دکتر حجت اهلل 
حاجی حسينی

دکتر محمدرضا 
رضوی

دکتر بهزاد سلطانی

دکتر محمدعلی شفيعا

دکتر سيد حبيب اهلل 
طباطبائيان 

دکتر سيد سپهر 
اقضی نوری

دکتر منوچهر منطقی 

آشنایی با فعاالن 
و متخصصان 

مدیریت فناوری 
و نوآوری ایران

موسسه ااشتنرات آموزش
عالی آزاد دانشيار
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