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رسا سایبانی

مهندســی  کارشناســی  دانشــجوی 
شیمی دانشگاه تهران

دکتر عابدیان

نگین آقاداوودی

مهندســی  کارشناســی  دانشــجوی 
شیمی دانشگاه تهران

مصاحبه با دکتر عابدیان
استاد علوم مهندسی دانشکده فنی دانشگاه تهران

وقــت  عابدیــان،  دکتــر  ســام 
بخیــر شــما 

ــما  ــت ش ــما، وق ــت ش ــام خدم س
ــم ــر، در خدمت ــم بخی ه

ســپاس بابــت فرصتــی کــه در 
ــرای مصاحبــه قــرار  اختیــار مــا ب
دادیــد. ممنــون می شــویم کــه 
ــد  ــی کنی ــود را معرف ــدا خ در ابت
و توضیــح مختصــری در مــورد 

زمینــه کاری خــود بفرماییــد.

رشــته   ،  ۱38۱ ســال  در  بنــده 
دانشــگاه  در  ریاضی کاربــردی 
در  کــردم.  شــروع  را  اصفهــان 
ســال ۱385 از دانشــگاه اصفهــان 
وارد  و  شــدم  فارغ التحصیــل 
دانشــگاه صنعتــی امیرکبیــر شــدم 
ارشــد  از  مــاه ســال 87  آذر  و در 

خــود دفــاع کــردم.

شــخصیت  همیشــه  کل  در  مــن 
ــال در  ــرای مث ــگری دارم و ب پرسش
درس معــادالت مشــتقات جزئــی 
ــه ای از ریاضی-فیزیــک  هــر معادل
می کردنــد،  تدریــس  اســتاد  کــه 
می پرســیدم  خــودم  از  همــواره 
کــه ایــن معادلــه از کجــا بــه دســت 

ــده؟ آم

دانشــگاه  در  کــه  آنجایــی  از 
ــیار  ــاتید بس ــر اس ــی امیرکبی صنعت
ــن  ــری در ای ــع دکت ــی در مقط خوب

ــه  ــز عاق ــد نی ــد و در دوران ارش ــه بودن زمین
ــش  ــتم، گرای ــا داش ــن زمینه ه ــه ای ــادی ب زی
آنالیــز عــددی و شبیه ســازی های عــددی 
را انتخــاب کــردم و در ســال 8۹ وارد مقطــع 
دکتــری شــدم و ســال ۹3 فــارغ التحصیــل 

ــدم. ش

یــک خوشــبختی بســیار بزرگــی داشــتم کــه 
ــرم دوم دکتــری، افتخــار  از بهمــن 8۹، در ت
داشــتم کــه بــه عنــوان اســتاد مدعــو در 
خدمــت دانشــجویان دانشــکده فنــی باشــم 
و از ســال ۹۴ بــه طــور رســمی به عنــوان 
دانشــجویان  خدمــت  علمــی در  هیــأت 
ــتم. ــران هس ــگاه ته ــی دانش ــکده فن دانش

ــی  ــته ریاض ــدر رش ــه ق ــما چ ــر ش ــه نظ ب
ــت  ــی از صنع ــه نیاز های ــرد دارد و چ کارب

می کنــد؟ برطــرف  را 

در ابتــدا بــه عنــوان مقدمــه عــرض کنــم کــه 

ــکات  ــد مش ــما بتوانی ــی ش ــی یعن مهندس
صنعــت را حــل کنیــد و حــل مشــکات 
صنعــت هــم از حــل معــادالت ریاضــی و 

فیزیکــی بــه دســت می آیــد.

ــک  ــه ی ــت ک ــی اس ــع کس ــدس در واق مهن
ــه  ــود و ب ــاد می ش ــن اش ایج ــئله در ذه مس
طــور منظــم و مرحلــه بــه مرحلــه آن را تجزیه 
و تحلیــل می کنــد امــا بعضــی از مهندســان 
جامعــه مــا، اگــر بــا چالشــی جدیــد مواجــه 
ــش را  ــد آن چال ــت نتوانن ــن اس ــوند ممک ش

بــه خوبــی تجزیــه و تحلیــل کننــد.

همــواره  کــه  هســت  موفــق  مهندســی 
بــا منطــق  بتوانــد  را  چالش هــای جدیــد 

خوبــی از صفــر تــا صــد آنالیــز کنــد.

مطالعــه دروس علــوم پایــه ماننــد ریاضــی را 
ــوان بررســی کــرد : ــدگاه می ت ــا دو دی ب

شــما  بــه  مجمــوع  در  ریاضــی   -۱
شــمارا  ذهــن  کــه  می دهــد  دیدهایــی 
منطقــی می کنــد و باعــث ایجــاد یــک 
نظــم ذهنــی بــرای تحلیــل و تجزیــه قــوی 

. د می شــو

ــه  ــی ک ــکده فن ــجویان دانش ــه دانش البت
احترام تریــن  بــا  و  معتبرتریــن  از  یکــی 
دانشــجویانی اند کــه  همیشــه در دنیــا 
ســرآمد هســتند و قــدرت تجزیــه و تحلیــل 
ــل  ــد، دلی ــی دارن ــیار خوب ــتدالل بس و اس
ــکده  ــه دانش ــت ک ــن اس ــت ای ــن موفقی ای
فنــی تــا حــد زیــادی بــه دروس علــوم پایــه 

ــه دارد. توج

قبــل از ورود بــه هــر مســابقه ورزشــی 
حتمــا بازیکنــان بــرای آن خــود را گــرم 
واقــع  در  شــوند.  آمــاده  تــا  می کننــد 
ذهــن مهندســان نیــز بایــد بــا ریاضیــات و 
دروس علــوم پایــه، بــرای ورود بــه صنعــت 

ــود. ــاده ش آم

هســت  علمی کاربــردی  ریاضیــات،   -2
امــا نبایــد دنبــال کاربــرد مســتقیم و آنــی 

ــیم. باش

بــا بعضــی از دانشــجویان کــه صحبــت 
ــد: ــوخی میگوین ــه ش ــه ب ــم همیش میکنی

ــرال در  ــم انتگ ــم نفهمیدی ــرش ه ــا آخ "م

ــوره" ــه درد میخ ــی ب ــای زندگ کج

احتمــال زیــاد، نســل شــما در مــورد رمــز 
ارزهــا زیــاد شــنیده باشــند کــه البتــه آنهــا 
هیــچ چیــز جــز یــک ســری ســاده در 
ریاضیــات عمومی نیســتند یــا مباحــث 
بســیار محضــی ماننــد حلقــه و میــدان 
شــاید  هســتند،  جبــر  دروس  در  کــه 
در نــگاه اول، بســیار انتزاعــی و بــدون 
در  اصلــی  جرقــه  امــا  باشــند  کاربــرد 
ــه پیشــرفت فناوری هــای تلفن هــای  زمین

همــراه بودنــد.

ــزرگ کــه فارغ التحصیــان  یــک توصیــه ب
موفــق از دانشــگاه هــای شــریف و تهران و 
امیرکبیــر بــر آن تاکیــد دارنــد ایــن هســت 
ــرای  کــه اگــر می خواهیــد فــرد مفیــدی ب
جامعــه خــود باشــید، حتمــا بایــد روی 
مباحــث پایــه ای دروســی مثــل ریاضیــات 
زیســتی و فعالیت هــای میــان رشــته ای 
بــا علــوم پایــه تمرکــز ویــژه داشــته باشــید.

چــون رشــته خــود شــما علــوم پایــه 
زمینــه  ایــن  در  هــم  اکنــون  و  بــوده 
اســتاد هســتید، چــه قــدر بــه نظرشــما 
و  بعــدی  درس هــای  در  دروس  ایــن 
مهندســی  رشــته  در  تخصصی تــر 

دارد؟  اهمیــت  پلیمــر  شــیمی و 

ــی  ــته های مهندس ــه در رش ــی ک از آن جای

شــیمی و پلیمرکــه ارتبــاط زیــادی بــا علــم 
فیزیــک دارنــد و دروســی ماننــد مکانیــک 
ســیاالت را می گذراننــد، بســیار تاکیــد 
زیــادی روی دروســی مثــل ریاضیــات-

کاربــردی و روش هــای عــددی و تقریبــی 
ــت. اس

ــا  ــت ب ــمت های صنع ــی از قس ــون خیل چ
ــواب  ــه ج ــویم ک ــه رو می ش ــائلی رو ب مس
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 روش هــا 
امــروزه بــه کمــک نــرم افزارهــا انجــام 
تســلط  بایــد  همیــن  بــرای  و  می شــود 
بــه نــرم افزارهــا و زبان هــای  مناســبی 

ــت. ــی داش ــه نویس برنام

رشــته های  وجــود  نظرشــما  بــه 
در  پلیمــر  شــیمی و  مهندســی 
ســاختمان شــماره 1 چــه نــکات مثبــت 

دارد؟ منفــی ای  و 

یکــی از خــوش شانســی های دانشــجویان 
رشــته های مهندســی شــیمی، پلیمــر، 
عمــران و علــوم مهندســی، درس خوانــدن 
در ســاختمانی هســت کــه تاریخچــه ی 

ــی دارد. ــی بزرگ خیل

ــه  ــن ک ــز ای ــر نی ــزرگ دیگ ــبختی ب  خوش
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برخــاف رشــته های بــرق و کامپیوتــر و 
مکانیــک و صنایــع و ...  کــه در ســاختمان 
امیرآبــاد  هســتند،  شــماره 2 واقــع در 
در زمــان رفــت و آمــد از فنــِی بــاال بــه 
بیــن کاس هــا صرفه جویــی  در  پاییــن 

می شــود. 

همچنیــن در ســاختمان فنــی در انقاب، 
بزرگــی دانشــگاه تهــران بســیار قابــل درک 
ــاط  ــل ارتب ــه دلی ــت و ب ــش اس و لذت بخ
ــجویان  ــد دانش ــا مانن ــته ه ــواع رش ــا ان ب
دیگــر،  هــای  رشــته  و  زیبــا  هنرهــای 
خیلــی  اجتماعــی  رشــد  دانشــجویان 

پیــدا می کننــد. بیشــتری 

کــه  بگوینــد  بعضــی  شــاید  البتــه 
و  اســت  قدیمی تــر  ســاختمان ها 
ــاد  ســاختمان های دانشــکده فنــی امیرآب
نوســازتر هســت ولــی مــن بــه شــخصه 
این هــا را عیــب نمی دانــم و همانطــور کــه 
گفتــم؛ بــودن در پردیــس مرکــزی را جــزو 
ایــن  دانشــجویان  خوش شانســی های 

می دانــم. رشــته 

کــه  اســت  بهتــر  را  اطاعاتــی  چــه 
دانشــجویان قبــل از ورود بــه دانشــگاه 

بداننــد؟

اول اینکــه نســل جــوان بســیار بســیار 
ــری  ــخصیت بهت ــر و ش ــات کامل ت اطاع
نســبت بــه خــود بنــده دارنــد و واقعــا 
کــه  نمیدانــم  جایگاهــی  در  را  خــودم 
توصیــه خاصــی بکنــم. امــا فقــط یــک 
نکتــه را تاکیــد می کنــم کــه بــه هیــچ 

نباشــید! بی انگیــزه  وجــه 

درســت اســت کــه بــه طــور قطــع بخشــی 
مســئولین  توســط  برنامه ریزی هــا  از 
ــا  ــوده ام ــب نب ــی مناس ــه آموزش در زمین
مطمئــن باشــید کــه بــا تــاش و کوشــش، 
ــید.  ــود می رس ــدف خ ــه ه ــا زود، ب ــر ی دی
و  دانشــگاهی  چــه  در  کــه  بدانیــد 
حتمــا  و  می کنیــد  تحصیــل  رشــته ای 
ــه  ــا عاق ــه ب ــید ک ــن باش ــود مطمئ از خ
بــه خاطــر  نــه  و  انتخــاب کردیــد  را  آن 
حــرف دیگــران کــه متاســفانه در بیــن مــا 
ایرانیــان رواج دارد و حتمــا بــا عاقــه آن را 

ــد. ــال کنی دنب

ــا  ــر ب ــود را بهت ــجویان خ ــه دانش چگون
شــرایط مجــازی و آنایــن بــودن کاس 

هــا وفــق بدهنــد؟

اگر به من باشد می گویم که :

کامــل  را  صبــح  ســر  هــای  کاس   .۱

ــن  ــرم بهتری ــه نظ ــون ب ــد چ ــرکت کنی ش
هســت صبــح  یادگیــری  زمــان 

از  کاس  حیــن  در  همچنیــن   .2
ــرای  ــاپ ب ــا لپ ت ــی و ی ــتفاده از گوش اس
فعالیت هــای حاشــیه ای  پرهیــز کنیــد. 
چــون امــروزه تمامی ایــن دســتگاه هــا 
ــه راحتــی   ــه اینترنــت وصــل هســتند و ب ب
می شــود.  شــما  پرتــی  حــواس  باعــث 
ســعی کنیــد تــا حــد امــکان ایــن مــوارد را 
کمتــر کنیــد یــا اصــا اســتفاده نکنیــد کــه 

تمــام حواســتان جمــع درس باشــد.

3. توصیــه ای هــم کــه بــه همــکاران خودم 
دارم ایــن هســت کــه چــون کاس هــا بــه 
شــکل مجــازی هســت و مــا دانشــجویان را 
ــاد  ــم زی ــعی نکنی ــم ، س ــم ببینی نمی توانی
مطلــب را کــش دهیــم و روخوانــی نکنیــم 
ــت کاس را  ــن هس ــه ممک ــی ک ــا جای و ت

بــه شــکل تعاملــی برگــزار کنیــم.

چــه نوعــی از کاس)آنایــن یــا آفایــن( 
یــا تلفیقــی از ایــن دو بــه نظــر شــما 

ــت؟ ــر هس موثرت

روشــی کــه مــن در ایــن چنــد تــرم مجازی 
ــی  ــورت تلفیق ــه ص ــم ب ــه گرفت از آن نتیج

هســت؛

یعنــی قبــل از کاس آنایــن ، فایل هــای 
ترجیحــًا  و  بــاال  کیفیــت  بــا  را  آفایــن 
ــجو  ــار دانش ــده، در اختی ــذاری ش صداگ
قــرار بدهیــم و دانشــجویان لطفــًا زحمــت 
ــا را  ــد و آنه ــت بگذارن ــا وق ــند و واقع بکش
مطالعــه کننــد و بعــد، کاس هــا را بــه 
شــکل تعاملــی برگــزار کنیــم کــه بتواننــد 
و  اشــکاالت  آنایــن،  هــای  کاس  در 
پرســش های خودشــان را مطــرح کننــد و 

ــم. ــع کنی ــا را رف آنه

درس  مــدل  اینــک  بــه  توجــه  بــا 
بــا دبیرســتان  دانشــجویی  خوانــدن 
ــه  ــه چ ــون ب ــه نظرت ــت، ب ــاوت هس متف
ــه  ــجو ها درس را مطالع ــیوه ای دانش ش
ــا یادگیــری و عملکــرد بهتــری  کننــد ت

داشــته باشــند؟

ــی  ــرم اول ــدگاه دانشــجوی ت متاســفانه دی
کــه وارد دانشــگاه می شــود همــان دیدگاه 
ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــت ب ــتانی هس دبیرس
اگــر دانش آمــوزی در دبیرســتان مطلبــی 
کــه از جــزوه خــود میخوانــد و نمونه هــای 
آن را حــل میکــرد و در جلســه امتحــان 
ــور  ــت ، تص ــث را می گرف ــره ی آن مبح نم
ــوب  ــیار خ ــم درس، بس ــه معل ــرد ک می ک

بــوده و خــودش نیــز تــاش خیلــی خوبــی 
داشــته و متاســفانه خیلــی از اوقــات ایــن 

ــه دارد. ــز ادام ــرم نی ــا میان ت ــدگاه ت دی

در دانشــگاه در واقــع کلیــد واژه هایــی 
بــه دانشــجو داده می شــود و پــس از آن 
دانشــجو بایــد خــودش بقیــه ی کارهــا 
ــب  ــم مطل ــوال و فه ــه س ــل نمون ــل ح مث
پــس  دهــد  انجــام  را  خــودش  بــرای 
دید شــان بــه امتحان هــا و حــل کــردن 
را  دبیرســتان  مثــل  ســوال ها  نمونــه 
کامــا عــوض کننــد و بــه خصــوص بــرای 
ــک۱ را  ــی۱ و فیزی ــرم اول، دروس ریاض ت
اصــا سرســری نگیرنــد. خواهــش دیگــرم 
ایــن هســت کــه بــه هیــچ عنــوان بــه حــل 
المســائل رفرنــس بــرای حــل تمریــن و 
تکالیــف مراجعــه نکننــد زیــرا ذهــن تنبــل 
می شــود و دیگــر دنبــال راه حــل بــرای 

حــل مســئله نمی گــردد! 

تدریســیار درس چــه  نظــر شــما  بــه 
چــه  و  باشــد  دارا  بایــد  را  شــرایطی 
ــجویان  ــه دانش ــد ب ــی می توان کمک های

بدهــد؟

ــی  ــی خوب ــنونده خیل ــد ش ــیار بای تدریس
باشــد، چــون تدریســیار پــل ارتباطــی 

خیلــی خوبــی بیــن دانشــجو و اســتاد 
دلیلــی  هــر  بــه  دارد  امــکان  و  هســت 
دانشــجو مشــکلی داشــته باشــد و نتوانــد 
آن را بــه راحتــی بــه اســتاد انتقــال دهــد.

هــم  را  نکتــه  ایــن  دانشــجویان  بــه  و 
بــا  کنیــد  ســعی  حتمــا  کــه  می گویــم 
ــه ای  ــوب و محترمان ــاط خ ــیار ارتب تدریس

باشــید. داشــته 

ــواره  ــه هم ــه ای ک ــن دغدغ ــن بزرگتری م
ــن هســت کــه ســعی  در دانشــگاه دارم ای
می کنــم احتــرام و شــخصیت دانشــجویان 
ــر  ــاد دارم اگ ــم و اعتق ــظ کن کاس را حف

ــه دارم. ــجو را نگ ــرام دانش احت

ــل احتــرام و  ــه طــور متقاب دانشــجو هــم ب
ــن و  ــا م ــری ب ــاط بهت ــوب و ارتب ــار خ رفت

کاس خواهــد داشــت.

انتخــاب  بــرای  شــما  خــود  شــرایط 
چیســت؟ تدریســیار 

بــرای  مــن معمــوال ۹۰ % کســانی کــه 
تدریســیاری بــه مــن درخواســت دادنــد را 

پذیرفتــه ام.

اول به این علت که عاقه مند بودند .
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دوم اینکــه خیلــی خیلــی بــرای مــن مهــم هســت کــه تدریســیار، 
ــی  ــچ فرق ــد و هی ــت کن ــجویان رعای ــه دانش ــن هم ــت را بی عدال
بیــن هیــچ دانشــجویی نگــذارد و حــس برتــری نســبت بــه 
دانشــجو نداشــته باشــد و ایــن دیــد را داشــته باشــد کــه هــم یــاد 

ــرد. ــاد می گی ــودش ی ــم خ ــد و ه می ده

و در آخــر هــم بحــث نمــره هســت کــه معمــوال بــاالی ۱۶ و 
ــاال وزن  ــه مــوارد ب ــه نســبت ب ــل قبــول هســتند کــه البت ۱7 قاب

دارد. کمتــری 

یک خاطره جالب از دوران کاس های مجازی بفرمایید.

یــک فــردی بــود کــه تــرم پیــش در درس ریاضــی 2، در گــروه ۱ 
بــا بنــده بــود، امــا در حــذف و اضافــه تغییــر گــروه دادنــد و گــروه 
ــای  ــرم گزارش ه ــر ت ــای ه ــن در انته ــتند. م ــده داش ــا بن 3 را ب
را  تکلیف هــا  و  تماریــن  در  دانشــجویان  عملکــرد  منظمــی از 
ــود  ــه وج ــی ب ــکلی در نمره ده ــوال مش ــم و معم ــی می کن بررس
ــی  ــروه درس ــر دو گ ــه ه ــود ک ــامانه ب ــکل از س ــا مش ــد ام نمی آی
ــان  ــم امتح ــون ه ــود. ایش ــته ب ــه داش ــال نگ ــون فع ــرای ایش را ب
میــان تــرم را در گــروه 3 داد و امتحــان پایــان تــرم را در گــروه ۱.

ــش  ــا افزای ــکر و ی ــر و تش ــای تقدی ــه ایمیل ه ــرم ک ــای ت در انته
ــک  ــا ی ــود ام ــکلی نب ــچ مش ــد، هی ــال می ش ــا ارس ــره و اینه نم

ــل زد: ــدام ایمی ــی م ــده خدای بن

"استاد شما صد درصد نمره من را اشتباه حساب کردید"

ــکان  ــم :" ام ــون گفت ــه ایش ــردم و ب ــک می ک ــم هربارچ ــن ه  م
ــت" ــکلی نیس ــن مش ــدارد و همچی ن

و چندین بار این ایمیل تکرار شد.

ــل  ــور عم ــوری اینط ــهای حض ــادت در کاس ــق ع ــم طب ــن ه م
می کنــم کــه اگــر کســی دیــر بیــاد بهــش میگــم کــه اگــر دفعــه 

ــی. ــون کن ــد مهم ــای کل کاس رو بای ــر بی ــدی دی بع

منــم بــه ایشــون گفتــم کــه اگــر اشــتباه کنــی، بایــد کل اســاتید 
دانشــکده فنــی رو ناهــار مهمــون کنــی و ایشــونم قبــول کــرد، 

ــم کــه اشــتباه نمی کنیــم. هــردو هــم مطمئــن بودی

مــن گشــتم و فایــل رو بــرای ایشــون فرســتادم و گفتــم کــه شــما 
امتحــان ندادیــد.

ولــی گفــت کــه مــن امتحــان دادم و نمــرات میان تــرم و پایان تــرم 
خــودش هــم فرســتاد و فهمیــدم کــه مشــکل از ســامانه بــوده و 
ــا اینکــه بعــد از چنــد مــدت پیــام  نمــره ایشــون اصــاح شــد. ت

داد کــه:

"اســتاد شــما قــرار رو باختیــد و شــما بایــد مبلــغ ناهــار رو واریــز 
کنیــد" 

و خاصــه بــه خاطــر ســامانه مــا مجبــور شــدیم ۱ میلیــون و ۴۰۰ 
هــزار تومــن بــه حســاب ایشــون واریــز کنیــم. )البتــه بــه خودشــم 

گفتــم کــه اگــر حضــوری گیــرت بیــارم...( 

بــا 3 کلمــه یــا عبــارت کوتــاه ، یــک اســتاد خوب و دانشــجوی 
خــوب را توصیــف کنید.

استاد خوب :

۱. برخورد محترمانه در هر حالت و وضعیت

2. عادل 

3. خوشحال از رشد و پیشرفت دانشجو بیشتر از خود استاد

دانشجوی خوب:

۱. انگیزه و روحیه خوب 

2. مسئولیت پذیر چه در دانشگاه و چه در اجتماع

3. کمک برای پیشرفت علمی و ارتقای دوستان خود 

  بسیار ممنون از پاسخهای مفید و جامعتون.

ــن  ــی م ــارات زندگ ــن افتخ ــی از بزرگتری ــم ، یک ــش میکن خواه
همراهــی بــا دانشــجویان ورودی در دروس پایــه هســت کــه 
ــس را  ــن ح ــتند و ای ــا هس ــاط و کوش ــا نش ــزه، ب ــا انگی ــیار ب بس
همیشــه بــه مــن نیــز انتقــال داده انــد، مــن همیشــه هــر کمــک و 

ــتم. ــجویان هس ــت دانش ــد در خدم کاری باش

انشــالله خودتــون و خانواده تــون ســامت باشــید و بــه زودی 
دانشــگاه ها نیــز بــه صــورت حضــوری باشــد و بــه صــورت 

حضــوری عزیــزان را زیــارت کنیــم.


