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استاد علوم مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تهران

دکتر عابدیان

ســام دکتــر عابدیــان ،وقــت
شــما بخیــر
ســام خدمــت شــما ،وقــت شــما
هــم بخیــر ،در خدمتــم
ســپاس بابــت فرصتــی کــه در
اختیــار مــا بــرای مصاحبــه قــرار
دادیــد .ممنــون میشــویم کــه
در ابتــدا خــود را معرفــی کنیــد
و توضیــح مختصــری در مــورد
زمینــهکاری خــود بفرماییــد.
بنــده در ســال  ، 1381رشــته
ریاضیکاربــردی در دانشــگاه
اصفهــان را شــروع کــردم .در
ســال  1385از دانشــگاه اصفهــان
فار غالتحصیــل شــدم و وارد
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر شــدم
و در آذر مــاه ســال  87از ارشــد
خــود دفــاع کــردم.
مــن در کل همیشــه شــخصیت
پرسشــگری دارم و بــرای مثــال در
درس معــادالت مشــتقات جزئــی
هــر معادلــه ای از ریاضی-فیزیــک
کــه اســتاد تدریــس میکردنــد،
همــواره از خــودم میپرســیدم
کــه ایــن معادلــه از کجــا بــه دســت
آمــده؟
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از آنجایــی کــه در دانشــگاه
صنعتــی امیرکبیــر اســاتید بســیار
خوبــی در مقطــع دکتــری در ایــن

نگین آقاداوودی

رسا سایبانی

دانشــجوی کارشناســی مهندســی

دانشــجوی کارشناســی مهندســی

شیمیدانشگاه تهران

شیمیدانشگاه تهران

مهندســی یعنــی شــما بتوانیــد مشــکالت
صنعــت را حــل کنیــد و حــل مشــکالت
صنعــت هــم از حــل معــادالت ریاضــی و
فیزیکــی بــه دســت میآیــد.

زمینــه بودنــد و در دوران ارشــد نیــز عالقــه
زیــادی بــه ایــن زمینههــا داشــتم ،گرایــش
آنالیــز عــددی و شبیهســازیهای عــددی
را انتخــاب کــردم و در ســال  ۸۹وارد مقطــع
دکتــری شــدم و ســال  ۹۳فــارغ التحصیــل
مهنــدس در واقــع کســی اســت کــه یــک
شــدم.
مســئله در ذهــناش ایجــاد میشــود و بــه
یــک خوشــبختی بســیار بزرگــی داشــتم کــه طــور منظــم و مرحلــه بــه مرحلــه آن را تجزیه
از بهمــن  ،89در تــرم دوم دکتــری ،افتخــار و تحلیــل میکنــد امــا بعضــی از مهندســان
داشــتم کــه بــه عنــوان اســتاد مدعــو در جامعــه مــا ،اگــر بــا چالشــی جدیــد مواجــه
خدمــت دانشــجویان دانشــکده فنــی باشــم شــوند ممکــن اســت نتواننــد آن چالــش را
و از ســال  ۹۴بــه طــور رســمیبه عنــوان بــه خوبــی تجزیــه و تحلیــل کننــد.
هیــأت علمــیدر خدمــت دانشــجویان
مهندســی موفــق هســت کــه همــواره
دانشــکده فنــی دانشــگاه تهــران هســتم.
چالشهــای جدیــد را بتوانــد بــا منطــق
بــه نظــر شــما چــه قــدر رشــته ریاضــی خوبــی از صفــر تــا صــد آنالیــز کنــد.
کاربــرد دارد و چــه نیازهایــی از صنعــت
مطالعــه دروس علــوم پایــه ماننــد ریاضــی را
را برطــرف میکنــد؟
بــا دو دیــدگاه میتــوان بررســی کــرد :
در ابتــدا بــه عنــوان مقدمــه عــرض کنــم کــه

 -2ریاضیــات ،علمیکاربــردی هســت
امــا نبایــد دنبــال کاربــرد مســتقیم و آنــی
باشــیم.
بــا بعضــی از دانشــجویان کــه صحبــت
میکنیــم همیشــه بــه شــوخی میگوینــد:
"مــا آخــرش هــم نفهمیدیــم انتگــرال در

چــون خیلــی از قســمتهای صنعــت بــا
مســائلی رو بــه رو میشــویم کــه جــواب
تحلیلــی ندارنــد امــا بــرای کســب اطــاع
مناســب بایــد بــا روش هــای عــددی و
تقریبــی ســعی کنیــم آنهــا را بــا دقــت بــاال
حــل کنیــم و البتــه خیلــی از ایــن روشهــا
امــروزه بــه کمــک نــرم افزارهــا انجــام
میشــود و بــرای همیــن بایــد تســلط
مناســبی بــه نــرم افزارهــا و زبانهــای
برنامــه نویســی داشــت.
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مصاحبه با دکتر عابدیان

 -1ریاضــی در مجمــوع بــه شــما کجــای زندگــی بــه درد میخــوره"
دیدهایــی میدهــد کــه ذهــن شــمارا
احتمــال زیــاد ،نســل شــما در مــورد رمــز
منطقــی میکنــد و باعــث ایجــاد یــک
ارزهــا زیــاد شــنیده باشــند کــه البتــه آنهــا
نظــم ذهنــی بــرای تحلیــل و تجزیــه قــوی
هیــچ چیــز جــز یــک ســری ســاده در
میشــو د .
ریاضیــات عمومینیســتند یــا مباحــث
البتــه دانشــجویان دانشــکده فنــی کــه بســیار محضــی ماننــد حلقــه و میــدان
یکــی از معتبرتریــن و بــا احترامتریــن کــه در دروس جبــر هســتند ،شــاید
دانشــجویانیاند کــه همیشــه در دنیــا در نــگاه اول ،بســیار انتزاعــی و بــدون
ســرآمد هســتند و قــدرت تجزیــه و تحلیــل کاربــرد باشــند امــا جرقــه اصلــی در
و اســتدالل بســیار خوبــی دارنــد ،دلیــل زمینــه پیشــرفت فناوریهــای تلفنهــای
ایــن موفقیــت ایــن اســت کــه دانشــکده همــراه بودنــد.
فنــی تــا حــد زیــادی بــه دروس علــوم پایــه
یــک توصیــه بــزرگ کــه فار غالتحصیــان
توجــه دارد.
موفــق از دانشــگاه هــای شــریف و تهران و
قبــل از ورود بــه هــر مســابقه ورزشــی امیرکبیــر بــر آن تاکیــد دارنــد ایــن هســت
حتمــا بازیکنــان بــرای آن خــود را گــرم کــه اگــر میخواهیــد فــرد مفیــدی بــرای
میکننــد تــا آمــاده شــوند .در واقــع جامعــه خــود باشــید ،حتمــا بایــد روی
ذهــن مهندســان نیــز بایــد بــا ریاضیــات و مباحــث پایـهای دروســی مثــل ریاضیــات
دروس علــوم پایــه ،بــرای ورود بــه صنعــت زیســتی و فعالیتهــای میــان رشــتهای
بــا علــوم پایــه تمرکــز ویــژه داشــته باشــید.
آمــاده شــود.

شــیمیو پلیمرکــه ارتبــاط زیــادی بــا علــم
فیزیــک دارنــد و دروســی ماننــد مکانیــک
ســیاالت را میگذراننــد ،بســیار تاکیــد
زیــادی روی دروســی مثــل ریاضیــات-
کاربــردی و روش هــای عــددی و تقریبــی
اســت.

بــه نظرشــما وجــود رشــتههای
مهندســی شــیمیو پلیمــر در
ســاختمان شــماره  1چــه نــکات مثبــت
و منفــیای دارد؟

چــون رشــته خــود شــما علــوم پایــه
بــوده و اکنــون هــم در ایــن زمینــه
اســتاد هســتید ،چــه قــدر بــه نظرشــما
ایــن دروس در درسهــای بعــدی و
تخصصیتــر در رشــته مهندســی
شــیمیو پلیمــر اهمیــت دارد؟

یکــی از خــوش شانسـیهای دانشــجویان
رشــتههای مهندســی شــیمی ،پلیمــر،
عمــران و علــوم مهندســی ،درسخوانــدن
در ســاختمانی هســت کــه تاریخچــهی
خیلــی بزرگــی دارد.

از آنجایــی کــه در رشــتههای مهندســی

خوشــبختی بــزرگ دیگــر نیــز ایــن کــه
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همچنیــن در ســاختمان فنــی در انقالب،
بزرگــی دانشــگاه تهــران بســیار قابــل درک
و لذتبخــش اســت و بــه دلیــل ارتبــاط
بــا انــواع رشــته هــا ماننــد دانشــجویان
هنرهــای زیبــا و رشــته هــای دیگــر،
دانشــجویان رشــد اجتماعــی خیلــی
بیشــتری پیــدا میکننــد.
البتــه شــاید بعضــی بگوینــد کــه
ســاختمانها قدیمیتــر اســت و
ســاختمانهای دانشــکده فنــی امیرآبــاد
نوســازتر هســت ولــی مــن بــه شــخصه
اینهــا را عیــب نمیدانــم و همانطــور کــه
گفتــم؛ بــودن در پردیــس مرکــزی را جــزو
خوششانســیهای دانشــجویان ایــن
رشــته میدانــم.
چــه اطالعاتــی را بهتــر اســت کــه
دانشــجویان قبــل از ورود بــه دانشــگاه
بداننــد؟
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بــا توجــه بــه اینــک مــدل درس
خوانــدن دانشــجویی بــا دبیرســتان
متفــاوت هســت ،بــه نظرتــون بــه چــه
شــیوهای دانشــجوها درس را مطالعــه
کننــد تــا یادگیــری و عملکــرد بهتــری
داشــته باشــند؟
متاســفانه دیــدگاه دانشــجوی تــرم اولــی
کــه وارد دانشــگاه میشــود همــان دیدگاه
دبیرســتانی هســت بــه ایــن معنــی کــه
اگــر دانشآمــوزی در دبیرســتان مطلبــی
کــه از جــزوه خــود میخوانــد و نمونههــای
آن را حــل میکــرد و در جلســه امتحــان
نمــرهی آن مبحــث را میگرفــت  ،تصــور
میکــرد کــه معلــم درس ،بســیار خــوب
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برخــاف رشــتههای بــرق و کامپیوتــر و
مکانیــک و صنایــع و  ...کــه در ســاختمان
شــماره  2واقــع در امیرآبــاد هســتند،
فنــی بــاال بــه
در زمــان رفــت و آمــد از
ِ
پاییــن در بیــن کالسهــا صرفهجویــی
میشــود.

اول اینکــه نســل جــوان بســیار بســیار شــرکت کنیــد چــون بــه نظــرم بهتریــن
اطالعــات کاملتــر و شــخصیت بهتــری زمــان یادگیــری صبــح هســت
نســبت بــه خــود بنــده دارنــد و واقعــا
 .2همچنیــن در حیــن کالس از
خــودم را در جایگاهــی نمیدانــم کــه
اســتفاده از گوشــی و یــا لپتــاپ بــرای
توصیــه خاصــی بکنــم .امــا فقــط یــک
فعالیتهــای حاشــیهای پرهیــز کنیــد.
نکتــه را تاکیــد میکنــم کــه بــه هیــچ
چــون امــروزه تمامیایــن دســتگاه هــا
وجــه بیانگیــزه نباشــید!
بــه اینترنــت وصــل هســتند و بــه راحتــی
درســت اســت کــه بــه طــور قطــع بخشــی باعــث حــواس پرتــی شــما میشــود.
از برنامهریزیهــا توســط مســئولین ســعی کنیــد تــا حــد امــکان ایــن مــوارد را
در زمینــه آموزشــی مناســب نبــوده امــا کمتــر کنیــد یــا اصــا اســتفاده نکنیــد کــه
مطمئــن باشــید کــه بــا تــاش و کوشــش ،تمــام حواســتان جمــع درس باشــد.
دیــر یــا زود ،بــه هــدف خــود میرســید.
 .3توصیـهای هــم کــه بــه همــکاران خودم
بدانیــد کــه در چــه دانشــگاهی و
دارم ایــن هســت کــه چــون کالسهــا بــه
رشــتهای تحصیــل میکنیــد و حتمــا
شــکل مجــازی هســت و مــا دانشــجویان را
از خــود مطمئــن باشــید کــه بــا عالقــه
نمیتوانیــم ببینیــم  ،ســعی نکنیــم زیــاد
آن را انتخــاب کردیــد و نــه بــه خاطــر
مطلــب را کــش دهیــم و روخوانــی نکنیــم
حــرف دیگــران کــه متاســفانه در بیــن مــا
و تــا جایــی کــه ممکــن هســت کالس را
ایرانیــان رواج دارد و حتمــا بــا عالقــه آن را
بــه شــکل تعاملــی برگــزار کنیــم.
دنبــال کنیــد.
چــه نوعــی از کالس(آنالیــن یــا آفالیــن)
چگونــه دانشــجویان خــود را بهتــر بــا
یــا تلفیقــی از ایــن دو بــه نظــر شــما
شــرایط مجــازی و آنالیــن بــودن کالس
موثرتــر هســت؟
هــا وفــق بدهنــد؟
روشــی کــه مــن در ایــن چنــد تــرم مجازی
اگر به من باشد میگویم که :
از آن نتیجــه گرفتــم بــه صــورت تلفیقــی
 .1کالس هــای ســر صبــح را کامــل هســت؛

یعنــی قبــل از کالس آنالیــن  ،فایلهــای
ً
آفالیــن را بــا کیفیــت بــاال و ترجیحــا
صداگــذاری شــده ،در اختیــار دانشــجو
ً
قــرار بدهیــم و دانشــجویان لطفــا زحمــت
بکشــند و واقعــا وقــت بگذارنــد و آنهــا را
مطالعــه کننــد و بعــد ،کالسهــا را بــه
شــکل تعاملــی برگــزار کنیــم کــه بتواننــد
در کالس هــای آنالیــن ،اشــکاالت و
پرس ـشهای خودشــان را مطــرح کننــد و
آنهــا را رفــع کنیــم.

بــوده و خــودش نیــز تــاش خیلــی خوبــی خیلــی خوبــی بیــن دانشــجو و اســتاد
داشــته و متاســفانه خیلــی از اوقــات ایــن هســت و امــکان دارد بــه هــر دلیلــی
دانشــجو مشــکلی داشــته باشــد و نتوانــد
دیــدگاه تــا میانتــرم نیــز ادامــه دارد.
آن را بــه راحتــی بــه اســتاد انتقــال دهــد.
در دانشــگاه در واقــع کلیــد واژههایــی
بــه دانشــجو داده میشــود و پــس از آن و بــه دانشــجویان ایــن نکتــه را هــم
دانشــجو بایــد خــودش بقیــهی کارهــا میگویــم کــه حتمــا ســعی کنیــد بــا
مثــل حــل نمونــه ســوال و فهــم مطلــب تدریســیار ارتبــاط خــوب و محترمانــهای
بــرای خــودش را انجــام دهــد پــس داشــته باشــید.
دیدشــان بــه امتحانهــا و حــل کــردن
مــن بزرگتریــن دغدغــه ای کــه همــواره
نمونــه ســوالها مثــل دبیرســتان را
در دانشــگاه دارم ایــن هســت کــه ســعی
کامــا عــوض کننــد و بــه خصــوص بــرای
میکنــم احتــرام و شــخصیت دانشــجویان
تــرم اول ،دروس ریاضــی ۱و فیزیــک ۱را
کالس را حفــظ کنــم و اعتقــاد دارم اگــر
اصــا سرســری نگیرنــد .خواهــش دیگــرم
احتــرام دانشــجو را نگــه دارم.
ایــن هســت کــه بــه هیــچ عنــوان بــه حــل
المســائل رفرنــس بــرای حــل تمریــن و دانشــجو هــم بــه طــور متقابــل احتــرام و
تکالیــف مراجعــه نکننــد زیــرا ذهــن تنبــل رفتــار خــوب و ارتبــاط بهتــری بــا مــن و
میشــود و دیگــر دنبــال راهحــل بــرای کالس خواهــد داشــت.
حــل مســئله نمیگــردد!
شــرایط خــود شــما بــرای انتخــاب
بــه نظــر شــما تدریســیار درس چــه تدریســیار چیســت؟
شــرایطی را بایــد دارا باشــد و چــه
مــن معمــوال  % ۹0کســانی کــه بــرای
کمکهایــی میتوانــد بــه دانشــجویان
تدریســیاری بــه مــن درخواســت دادنــد را
بدهــد؟
پذیرفتــهام.
تدریســیار بایــد شــنونده خیلــی خوبــی
اول به این علت که عالقهمند بودند .
باشــد ،چــون تدریســیار پــل ارتباطــی
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یک خاطره جالب از دوران کالسهای مجازی بفرمایید.

 .2عادل

یــک فــردی بــود کــه تــرم پیــش در درس ریاضــی  ،۲در گــروه  .3 ۱خوشحال از رشد و پیشرفت دانشجو بیشتر از خود استاد
بــا بنــده بــود ،امــا در حــذف و اضافــه تغییــر گــروه دادنــد و گــروه
دانشجوی خوب:
 ۳را بــا بنــده داشــتند .مــن در انتهــای هــر تــرم گزارشهــای
منظمــیاز عملکــرد دانشــجویان در تماریــن و تکلیفهــا را  .1انگیزه و روحیه خوب
بررســی میکنــم و معمــوال مشــکلی در نمرهدهــی بــه وجــود
 .2مسئولیت پذیر چه در دانشگاه و چه در اجتماع
نمیآیــد امــا مشــکل از ســامانه بــود کــه هــر دو گــروه درســی
را بــرای ایشــون فعــال نگــه داشــته بــود .ایشــون هــم امتحــان  .3کمک برای پیشرفت علمیو ارتقای دوستان خود
میــان تــرم را در گــروه  ۳داد و امتحــان پایــان تــرم را در گــروه .۱
 بسیار ممنون از پاسخهای مفید و جامعتون.
در انتهــای تــرم کــه ایمیلهــای تقدیــر و تشــکر و یــا افزایــش
خواهــش میکنــم  ،یکــی از بزرگتریــن افتخــارات زندگــی مــن
نمــره و اینهــا ارســال میشــد ،هیــچ مشــکلی نبــود امــا یــک
همراهــی بــا دانشــجویان ورودی در دروس پایــه هســت کــه
بنــده خدایــی مــدام ایمیــل زد:
بســیار بــا انگیــزه ،بــا نشــاط و کوشــا هســتند و ایــن حــس را
همیشــه بــه مــن نیــز انتقــال دادهانــد ،مــن همیشــه هــر کمــک و
"استاد شما صد درصد نمره من را اشتباه حساب کردید"
کاری باشــد در خدمــت دانشــجویان هســتم.
مــن هــم هربارچــک میکــردم و بــه ایشــون گفتــم  ":امــکان
انشــالله خودتــون و خانوادهتــون ســامت باشــید و بــه زودی
نــدارد و همچیــن مشــکلی نیســت"
دانشــگاهها نیــز بــه صــورت حضــوری باشــد و بــه صــورت
و چندین بار این ایمیل تکرار شد.
حضــوری عزیــزان را زیــارت کنیــم.
مــن هــم طبــق عــادت در کالســهای حضــوری اینطــور عمــل
میکنــم کــه اگــر کســی دیــر بیــاد بهــش میگــم کــه اگــر دفعــه
بعــدی دیــر بیــای کل کالس رو بایــد مهمــون کنــی.
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دوم اینکــه خیلــی خیلــی بــرای مــن مهــم هســت کــه تدریســیار ،و خالصــه بــه خاطــر ســامانه مــا مجبــور شــدیم  1میلیــون و 400
عدالــت را بیــن همــه دانشــجویان رعایــت کنــد و هیــچ فرقــی هــزار تومــن بــه حســاب ایشــون واریــز کنیــم( .البتــه بــه خودشــم
بیــن هیــچ دانشــجویی نگــذارد و حــس برتــری نســبت بــه گفتــم کــه اگــر حضــوری گیــرت بیــارم)...
دانشــجو نداشــته باشــد و ایــن دیــد را داشــته باشــد کــه هــم یــاد
بــا  3کلمــه یــا عبــارت کوتــاه  ،یــک اســتاد خوب و دانشــجوی
میدهــد و هــم خــودش یــاد میگیــرد.
خــوب را توصیــف کنید.
و در آخــر هــم بحــث نمــره هســت کــه معمــوال بــاالی  ۱۶و
استاد خوب :
 ۱۷قابــل قبــول هســتند کــه البتــه نســبت بــه مــوارد بــاال وزن
 .1برخورد محترمانه در هر حالت و وضعیت
کمتــری دارد.

منــم بــه ایشــون گفتــم کــه اگــر اشــتباه کنــی ،بایــد کل اســاتید
دانشــکده فنــی رو ناهــار مهمــون کنــی و ایشــونم قبــول کــرد،
هــردو هــم مطمئــن بودیــم کــه اشــتباه نمیکنیــم.
مــن گشــتم و فایــل رو بــرای ایشــون فرســتادم و گفتــم کــه شــما
امتحــان ندادیــد.
ولــی گفــت کــه مــن امتحــان دادم و نمــرات میانتــرم و پایانتــرم
خــودش هــم فرســتاد و فهمیــدم کــه مشــکل از ســامانه بــوده و
نمــره ایشــون اصــاح شــد .تــا اینکــه بعــد از چنــد مــدت پیــام
داد کــه:
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"اســتاد شــما قــرار رو باختیــد و شــما بایــد مبلــغ ناهــار رو واریــز
کنیــد"
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