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       بسمه تعالی

 خاطرات مدیریت

 1393خرداد  15 تا 1358از مهر 

 خ. ن. طوسی    صنعتی استاد دانشگاه   دکتر محامدپور
 مقدمه .1

 ها و منش ی روشبدون مقدمه و به امید آن که بتوان از تجارب گذشته بهره گرفت و پس از ارزیابی و آسیب شناس

ه گرفتم. ین تاریخچارش او  برای آینده به کار گرفته شوند, تصمیم به نگ ها, موارد مفید را به آیندگان منتقل نموده

ژوهشی, پزشی, واقعیت این است که گاه و بیگاه این دغدغه را داشته ام که تجارب بیش از سی سال فعالیت آمو

 رایجی که گاین کار در فرهن آیا جرائی خودم را به رشته تحریر درآورم, لیکن مردد بوده و هستم کها-مدیریتی

 ین سطور وااندن کاری بیهوده و اتالف وقت نمی باشد؟ آیا جوان ترها حوصله خو ,تجارب مغفول و مدفون می شوند

 ارند؟ نمید, را امثال این گونه نوشتجات که به واقع بخشی از هزینه های عمومی کشور برای افرادی مثل من است

اخیر  این سوال جواب تجربیات که متعلق به مردم می باشد, داریم؟ دانم, اما از این طرف ما وظیفه ای برای انتقال

تا  ایج می شدری هنگمثبت است, از این منظر که امانتی است که باید به آنان برگردانده شود. ای کاش این رویه فر

ره دارای دو الباکه غ ,موثر ی و خصوصا مدیران میانی و ارشد کشور و نیز متخصصان کارکشته و با تجربه کارکنان

ی رب مو نشر تجا پس از دوره خدمت رسمی و به اصطالح بازنشستگی به گردآوری ,هستند نیز طوالنی خدمت

 تند.پرداختند و به مصداق باقیات الصالحات برای استفاده دیگران از خود چیزی به یادگار می گذاش

ز اخاطراتی  ه ذکری که داشته ام و بعضا ببد نیست این نکته را هم یاد آور شوم که معموال در جلسات دوستانه ا

تفاقا اود و شمکتوب شده و در اختیار گذاشته  می شود, دوستان تشویق می کردند که آن ها سپری دوران گذشته

که در  ول افتد وتا چه قب ر,( یکی از آن جلسات دوستانه بود و شاید موثر در شروع این نوشتا20/9/1391دیروز )

 نظر آید.

 مدیران کشور کهو  الیل دیگر نوشتن این خاطرات هم این است که سنت حسنه ای گذاشته شودیکی از د

جائی وجود  کشور چه متاسفانه در مدیریتاگر  گردد.مکتوب خاطراتشان , تجاربشان سرمایه های کشور است
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تجارب را  مکتوب  گونهاین  فاده نمایند, همگان بتوانندد که پس از سپری شدن دوره رسمی خدمت, از آنها استندار

 دهندقرار  بهره برداریتواند مورد ب کرده و دیگران

ار این انتظ شده است که نوشته برجستهوری شود که نکات مهم مدیریتی به صورتی آدر این مقدمه الزم است یاد

 ار گیرند.ردقت نظر قاست که مورد امعان و 

 

 تاریخ: و ترتیب به روایت از گذشته خالصه ای .2

 فراغت از تحصیل , مهندسی مخابرات, دانشکده مهندسی مخابرات :2/5/1358

 : با مدرک مهندسی مخابرات , استخدام در شرکت مخابرات ایران 22/7/1358

 سرپرست مرکز مایکروویو بهبهان, خوزستان: 30/7/1358

 معاون بین شهری مخابرات استان کردستان ) ماموریت جهادی(: 29/1/1360

 کل مخابرات استان کرمانشاهانمدیر: 28/4/1360

 ت ایراناداره کل آموزش, شرکت مخابرا ,  مسؤل برنامه ریزی آموزشی,عضو هیئت علمی آموزشی :7/9/1362

 دانشکده برق , گروه مخابراتهندسی, کارشناس آموزشیم -انتقال به مجتمع دانشگاهی فنی: 1/1/1364

 بورس تحصیلی, دانشگاه تربیت مدرس  :1/2/1364

 دهدانشک گروه مخابرات درمربی  -هیئت علمی و کارشناسی ارشد(فراغت از تحصیل در دوره مدرسی)  :9/7/1366

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی سرپرست دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه:  15/4/1367

 عضو شورای انتشارات دانشگاه : 18/10/1367

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی هسرپرست دفتر نظارت و سنجش دانشگا  :  2/8/1368

 معاون دانشکده مهندسی برق  :25/10/1369

 صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در دانشگاه 6قطعی, مربی پایه  –استخدام رسمی  :15/4/1370

 ماموریت تحصیلی دوره دکتری , انگلستان  :5/8/1372

 فراغت از تحصیل در دوره دکتری  :17/11/1375

 12پایه  استادیاری اء به مرتبهارتق : 23/11/1375

 1376نماینده تام االختیار سازمان سنجش استان گیالن, کنکور   :1/2/1376

 1376مجری آزمون دکتری برق   :15/2/1376

 عضو شورای انتشارات دانشگاه  :5/7/1376

 مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه : 31/6/1377

 رئیس دانشکده مهندسی برق  :26/4/1378

  1380نماینده تام االختیار دانشگاه در کنکور کارشناسی ارشد  :2/12/1379

 ابقای مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه : 18/2/1380

 عضویت شورای دانشگاه : 2/3/1380

 عضویت شورای فناوری اطالعات دانشگاه : 26/6/1382

 دبیر ستاد گزینش استاد دانشگاه :29/6/1382

 باطی بدوی دانشگاهعضویت کمیته انض :29/7/1382



 3 

 مدیریت  دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه :20/10/1382

 19پایه  ارتقاء به مرتبه دانشیاری  :3/4/1383

 دانشگاه معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی :22/4/1383

 ریاست سومین سمینار دفاع الکترونیکی :18/8/1383

 عضویت ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه : 27/8/1383

 ) دولت نهم(معاون آموزش, پژوهش و بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات  :21/6/1384

 رئیس هیئت امناء موزه های ارتباطات و فناوری اطالعات : 10/8/1384

 عضو و رئیس کمیسیون دائمی هیئت امناء دانشکده پست و مخابرات : 2/9/1384

 یقات مخابراتعضو و رئیس شورای پژوهشی مرکز تحق :19/9/1384

 رئیس کمیته راهبردی و هدایت توسعه شبکه های ارتباطی کشور: 8/12/1384

 عضویت در دومین دوره هیئت ممیزه دانشگاه  :6/4/1385

 عضویت در کمیسیون فنی و مهندسی هیئت ممیزه دانشگاه  :24/4/1385

 نیکتوسعه صنایع الکترو نماینده تام االختیار در مجمع صندوق حمایت از تحقیقات و  : 15/5/1384

 جشنواره بین المللی خوارزمی 21و  20 دوره عضو هیئت داوران  :30/5/1385

 قانون اساسی در بخش فاوا 44عضو شورای اجرای سیاست های کلی اصل   :21/9/1385

 سال(4عضویت هیئت امناء مرکز تحقیقات مخابرات )   :4/10/1385

 ندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیکعضویت در هیئت مدیره ص  :25/10/1385

 سرپرست مرکز تحقیقات مخابرات ایران  :1/12/1385

 مجری طرح تحقیقات ارتباطات و فناوری اطالعات کشور :1/3/1386

 عضو شورای راهبری و رئیس کمیته وام وجوه اداره شده در وزارت ارتباطات :29/4/1386

 ناوری وزارت علوم , تحقیقات و فناوریعضو کمیته تخصصی ف :21/6/1386

  IST’2008رئیس سمپو.یم بین المللی مخابرات  :9/10/1386

 تقدیر رئیس جمهوری به مناسبت فعالیت های توسعه گسترده ارتباط دانشگاه و صنعت :20/12/1386

 عضو شورای راهبری انتخاب اپراتور سوم موبایل کشور :27/1/1387

 توسعه فناوری میکروالکترونیک, معاون علم و فناوری رئیس جمهوریعضو یت ستاد  :3/4/1387

 عضویت در سومین دوره هیئت ممیزه دانشگاه   :5/5/1387

 پژوهشی بین المللی ارتباطات و فناوری اطالعات –مدیر مسئول مجله علمی : 30/5/1387

 جشنواره بین المللی خوارزمی 22و23  دورهعضو هیئت داوران   :26/9/1387

 عضویت هیئت امناء منطقه دو فناوری کشور  :28/5/1388

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر دوره سوم عضویت هیئت ممیزه    :18/2/1389

 عضویت شورای ارزیابی مدارک وزارت علوم   : 21/2/1389

 عضویت در چهارمین دوره هیئت ممیزه دانشگاه : 3/3/1389

 ارتباطات, معاونت علم و فناوری رئیس جمهوری دبیر ستاد فناوری اطالعات و   : 1/6/1389

 دبیر کمیسیون فنی مهندسی هیئت ممیزه دانشگاه  :1/6/1389

 جشنواره بین المللی خوارزمی 24 دوره عضو هیئت داوران :11/10/1389

 عضویت هیئت اجرائی جذب هیئت علمی دانشگاه  :20/10/1389
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 28پایه  ارتقاء به مر تبه استادی   :12/11/1389

 عضویت شورای انضباطی تجدید نظر دانشگاه   : 7/12/1389

 پژوهشی بین المللی ارتباطات و فناوری اطالعات –مجله علمی عضو هیئت تحریریه   :20/1/1391

 عضویت هیئت امناء موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی عالمه رفیعی  :  9/3/1390

 و فناوری اطالعاترم دبیر مجله علمی پژوهشی رایانش ن  :10/7/1390

 عضو شورای موزه علوم و فناوری جمهوری اسالمی ایران   :6/9/1390

 جشنواره بین المللی خوارزمی 25 دوره عضو هیئت داوران  :14/10/1390

 عضو هیئت داوران نهائی دومین جشنواره ارتباطات و فناوری اطالعات  : 9/2/1391

 هشی دفاع الکترونیک و سایبریوپژ -عضو هیئت تحریریه مجله علمی :1/3/1391

 دانشگاه صنعتی مالک اشتر) دوره چهارم( عضویت هیئت ممیزه   :10/4/1391

 

 مروری بر گذشته .3
 (1358-1354دانشکده مهندسی مخابرات)  3-1

ا نام ب ن دانشکدهبه اتمام رسانیدم. ای در دانشکده مهندسی مخابرات دوره مهندسی مخابرات را 1358مردادماه در

شده بود که  تاسیس )پ.ت.ت( وزارت پست, تلگراف و تلفن وابسته به 1307سه آموزش عالی ارتباطات در سال موس

هانی جادیه از نظر مقررات آموزشی تابع وزارت علوم بود و یک دانشکده تخصصی در مخابرات و مرتبط با اتح

اشتند. ا حضور دیت تخصصی آزمایشگاه ه, بود. کارشناسان مخابرات اتحادیه در راه اندازی و فعالITUمخابرات, 

نشگاه علی داف, هنوز هم در آزمایشگاههای دانشکده برق برچسببرخی از وسایل تست و تجهیزات آزمایشگاهی با 

ر هر حال د د. بهصنعتی خواجه نصیرالدین طوسی وجود دارند و موارد زیادی هم در انبارها به صورت اسقاطی هستن

داشت که  وجود گاهی تخصصی مخابرات, این دانشکده بود و آزمایشگاه های تخصصی زیادیآن دوره تنها مرکز دانش

 از انشگاهدن آن بودند. به همین دلیل بسیاری از فارغ التحصیالبهره مند ن هیچکدام از دانشگاههای وقت از آن

ون و تلویزی ادیورکشور و  توانمندی های تخصصی باالئی برخوردار بودند که تقریبا همگی در مجموعه های مخابراتی

کمی از آن فارغ  (, تعداد1391وقت استخدام گردیده و بدون مشکل جذب کار می شدند. در زمان تقریر این نوشتار)

 وصی مشغولخش خصالتحصیالن در مجموعه مخابراتی کشور حضور دارند و تعداد زیادی از آنان به بازنشسته و در ب

 رحمت الهی گرویده اند, خدایشان بیامرزد.و البته پاره ای از آنان هم به 

در دوره ای که آقای دکتر امرالهی رئیس دانشگاه بودند بحثی بود که کدامیک از دانشگاهها و مراکز آموزش عالی 

اعالم  1311و دانشگاه تهران در سال  1307سابقه بیشتری دارند. که ظاهرا موسسه آموزش عالی ارتباطات در سال 

نقش بست. به این دلیل که یکی از ارکان تشکیل  1307عدد در سربرگها لیل ذیل آرم دانشگاه شد و به همین د
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 با موجود بود که پس از انقالب اسالمی تخصصی فنی دهنده و اصلی ترین آن در بدو ادغام موسسات آموزشی

به دانشگاه صنعتی  که بعدا تشکیل شد و مجتمع دانشگاهی فنی مهندسی انجام شد تصویب شورای انقالب فرهنگی

 .خواجه نصیرالدین طوسی تغییر نام یافت

 

 (1360-1358) خوزستان و کردستان -استخدام در شرکت مخابرات ایران   3-2
کرده  عهمراج تعهدی که به وزارت پ.ت.ت داشتم در دوره مهندسی مخابرات, با توجه به پس از فراغت از تحصیل

 ولت مرحومدف با ام معرفی شدم. الزم به یادآوری است که این ایام مصادبه شرکت مخابرات ایران برای استخد که

 د.نع بومهندس بازرگان بود که با تصمیم دولت از انجام خدمت سربازی معاف شده بودم و استخدام بالما

 کهرگزیدم را ب سه استان خوزستان, ایالم و فکر می کنم ارومیه پیشنهاد گردید که ما والیت خودمان, خوزستان

ود. بمیم موثر ین تصالبته رای زنی های که مدیریت استان انجام داده بود برای جذب اینجانب و سپردن مدیریت, درا

یل یکن به دلود, لشابتدا قرار بود مسئولیت مجموعه نگهداری و بهره برداری مایکروویو استان به اینجانب سپرده 

ین شد که بر ا می بود و مسائل خاص استان خوزستان, قرارمشکالتی که در استان به واسطه پیروزی انقالب اسال

ا وره قبل من دالمسئولیت مرکز نگهداری بهبهان که در آن وقت به عهده مهندس غالمعلی رضوانی) از فارغ التحصی

 از دانشکده( بود, را به عهده بگیرم و ایشان به شهر خودشان دزفول بروند.

مایکروویو اهواز دارای تفکرات اسالمی نبودند و قبل از رفتن به اهواز این را متاسفانه در آن دوره عمده کارکنان 

شنیده بودم و از طریق انجمن اسالمی دانشکده و مخابرات هم, آنها حکایت ما را شنیده بودند. ایم کوتاهی در مرکز 

تی لینک اصلی ارتباطات بین اهواز بودم. در آن زمان همه ارتباطات بین شهری, عمده انتقال رادیو و تلویزیون و ح

المللی از تهران به اسدآباد همدان از طریق شبکه مایکروویو انجام می شد و هر گونه اختاللی در آن فاجعه بار بود. 

یادم می آید در یک جلسه که جمعی از تکنسین ها و کارکنان مایکروویو حضور داشتند سوال کردند اگر کسی 

داشته و در این مجموعه کار کند, شما چه برخوردی می کنید؟ سئوال برای انقالب و این حکومت را قبول ن

جواب دادم داشتن عقیده و اظهار آن مانعی گیرانداختن کسی بود که حدود یک ماه از استخدامش می گذشت! 

. چون در دانشکده هم ندارد و البته می توانیم بحث کنیم تا مطالب روشن شود و از آن هم استقبال می کنم

خصوصا چپی ها, توده ای ها  ها غیر اسالمی در خط مقدم بحث با به عنوان عضوی از انجمن اسالمی, که بودم

اگر کسی به دلیل فدائیان خلق و ... بودم و با بحث های عقیدتی و سیاسی کامال آشنا بودم. اما اضافه کردم: 

ی بکند, در این سیستم جائی ندارد. مخالفت با نظام در کار فنی اخالل و در انجام وظایفش کوتاهی عمد
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قبول ندارد و نمی خواهد همکاری کند خودش اینجا را  ر کسی سیستم راجوانمردی هم آن است که اگ

 ترک کند.

از  توطئه را خیال این موضعگیری شفاف, صریح و قاطع خیال همه آنها را در تمام مدتی که آنجا بودم راحت کرد که

تقابل احترام م رده وکهم تا آخر در محدوده کاری در یک رابطه دو طرفه با آنان همکاری  سر بیرون کنند و البته ما

 د.برقرار بود. به تدریج هم بسیاری از آنان به حقانیت انقالب اسالمی پی برده به آن رو آوردن

دا و صا همکاری بله, ودر دوره ای که رئیس مرکز نگهداری و بهره برداری مایکروویو بهبهان بودم عالوه بر وظایف مح

ل رادیو و کانا اندازی یکسیمای استان و پیگیری مداوم به تقویت فرستنده های موجود صدا و سیما و نصب و راه 

 شبکه دو تلویزیون اقدام شد.

ان در همزم ودر همان دوره به عنوان عضو شورای فرماندهی سپاه پاسداران و مسئول فرهنگی سپاه منصوب شدم 

ن عتمدیمازی ادارات شهرستان از طرف استاندار وقت خوزستان آقای مهندس غرضی با جمعی از مجموعه بازس

 محلی همکاری نمودم.

ایتکار, ای جنسرکردگی آمریک به با شروع جنگ تحمیلی از طرف صدام حسین تکریتی و با فرماندهی غرب و شرق و

 ردید.بانی گبه جبهه ها مهمترین نقطه پشتیوضعیت خوزستان دگرگون و بهبهان به عنوان یکی از نقاط نزدیک 

ه از ی جنوبی کان هاتجهیز و آماده سازی نیرو از شهرستان و حومه های آن, پشتیبانی از نیروهای اعزامی سایر است

ود بر کرده بن براطریق فارس و کهگیلویه از مسیر بهبهان به سمت جبهه ها اعزام می شدند, فعالیت سپاه را چندی

اطات بین ارتب وفیق همکاری داشتیم. توجه داشته باشید که مهمترین کار تخصصی ما همچنان برقراریکه ما هم ت

نجم که پستون  اطالع گیری دشمن و برای جلوگیری از هاشهری بود که در شرایط جنگی فوق العاده مهم بود. شب 

 شی را نمیخامو ز منازلی که رعایتدر هر صحنه ای حضور دارند, شهر به خاموشی فرو می رفت بازرسی و مراقبت ا

 رسید. 59سال  کردند در شهر به گشت زنی مشغول بودیم و روزها به دنبال کارهای مخابراتی و سپاه, تا اواخر

برادر عزیز و همکالسی دوره دانشکده آقای مهندس مصطفی ایزدی نجف آبادی که اینک سرداری در ستاد مشترک 

مدیر کل مخابرات کردستان منصوب شده بودند. با تماسی خواستند به  نیروهای مسلح هستند, هم به سمت

کردستان بروم و به ایشان در آن خطه همکاری کنم, که مشکالت عدیده ای داشت و خصوصا در گیر با گروهک ضد 

نوان انقالب و محارب کومله بود. به مناسبت آن دوران به ماموریت جهادی به کردستان رفتم و از طرف ایشان به ع

معاون فنی مشغول شدیم. وضعیت آشفته به خاطر جنگ خارجی و توطئه های ضد انفالب داخلی در منطقه غرب و 

مخصوصا کردستان شرایطی را به وجود آورده بود که عبور و مرور در شهرها و تردد در جاده ها در ساعات حدود 
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با اسکورت و ستون های نیروهای مسلح امکان پذیر تا چهار بعدازظهر امکان پذیر بود. تردد در جاده ها  هشت صبح

 بود و گاه و بیگاه هم مورد حمله و کمین ضد انقالب قرار می گرفت.

د. یادم می ش شهر سنندج با بلندی های اطراف آن در تیر رس ضد انقالب بود که خصوصا شب ها مورد هجوم واقع

 ز مسئولینای که ا در آنجا بود حمله شد و ما چند نفرمی آید در یکی از این شبها به محله ای که محل سکونت م

آنها  مری که در اختیار داشتیم سنگر گرفتیم. معموالکس و یک کولت -مخابرات بودیم با داشتن یک اسلحه ژ

ال حو به هر  داند شناسائی می کردند و در اوقات مقتضی به شکار می آمدند, به دنبال ما یا دیگری بودند خدا می

 د.شه خیر آتش بازی که دیگر با آن عادت کرده بودیم ساعت دو سه نیمه شب موضوع ختم ب چند ساعتبعد از 

استخدام  وداره امهمترین کاری که ظرف چندین ماه به کمک دوستان که تقریبا همگی از دانشکده بودند, پاکسازی 

ته بود. الب قت گیرمیان مردم دقیق و ونیروهای جدید از محل بود که کاری سخت و با توجه به نفوذ ضد انقالب در 

ط حساس ر نقادائر بودن ارتباطات از قطع آن و جلوگیری از شنود توسط ضد انقالب که همه جا بودند خصوصا د

ن وخی بدروویو منطقه با اسکورت و برمخابراتی و صنعتی, هم وظیفه اصلی بود. سرکشی به سایت های مایک

ا ط گروهک هه توسنیز باید انجام می شد و همواره با خطر انفجار مین هائی ک اسکورت در جاده های اصلی و فرعی

 شت.ین گذمکار گذاشته می شد, مواجه بودیم و البته در چندین مورد هم خطر از بیخ گوشمان با گذشتن از 

از روی  وبانه حضور در منطقه برای حراست از کیان جمهوری اسالمی و مقابله با ضد انقالب خصوصا وقتی داوطل

ر راه دنان که آخوشا به حال انجام وظیفه انجام می شد, بسیار لذت بخش بود و خیلی نگران خطرات آن نبودیم. 

ا را مدست  این مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمدند, رفتند با سرفرازی و ما به ره ماندگان جا ماندیم, کاش

 بگیرند.

 تو نمی پسندی تغییر ده قضا راگر   در کوی نیکنامی ما را گذر ندادند

بود که مرحوم شهید قندی وزیر وقت پ.ت.ت مرا خواست و اظهار داشتند که استان  1360اواخر خرداد ماه 

کرمانشاهان مشکالت عدیده ای دارد و شما به آنجا بروید. آقای دکتر قندی قبل از انقالب از اساتید دانشکده 

ن بودند. ایشان فارغ التحصیل دانشگاه برکلی و هم دوره ای شهید دکتر مخابرات و دانشکده فنی دانشگاه تهرا

ارائه    Millmanچمران بودند. درس الکترونیک یک را با ایشان گذراندم که از بهترین مرجع آن روز یعنی کتاب

ه را خوب می پست, تلفن و تلگراف شدند. بند می کردند. با پیروزی انقالب ایشان ابتدا رئیس دانشکده و سپس وزیر

شناختند و به اتفاق تعداد محدودی از دوستان زیر نظر  ایشان روش رئالیسم عالمه طباطبائی را می خواندیم. ایشان 

خود شاگرد شهید مطهری بودند و به مباحث قرآنی و فلسفی آشنا بودند. در جمع دوستان انجمن اسالمی دانشکده 
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ی اعتقادی بود و همانگونه که قبال هم ذکری شد غالبا در بحث های بنده تنها کسی بودم که عمده مطالعاتم فلسف

در جلسات اعتقادی با گروهک های آن زمان شرکت می کردم. به هر حال ارتباط ما با ایشان خیلی خوب بود و غالبا 

 لمان مبارزمس ,روه دکترپیمان, دکتر توسلی... خصوصی می گفتند مواظب ...... باشید که امت مسلمانی) اشاره به گ

 ( هستند و افکار التقاطی دارند. مشهور به امت
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دثه ترور نه حامتاسفا گردید. صادر مدیریت مخابرات استان کرمانشاهان با توصیه ایشان پذیرفتم و حکم انتصاب

و بودند  ندسی امکه هم استاد دوره مه جمهوری اسالمی در تاریخ هفتم تیرماه رخ داد و این عزیز ما  حزبجمعی 

رکت مخابرات شیار و همفکرمان و پس از آن در وزارت و  57و  56در اوج گیری انقالب اسالمی در سال های  هم

 پیام و خرینآبد نیست  به فیض شهادت نائل آمدند. روحش شاد و در جوار حق متنعم از رحمت الهی باد. همکار,

 تیمن این ز باباه کارکنان وزارت نوشته بودند دست خط ارشادی آن شهید بزرگوار را که به مناسبت ماه رمضان ب

مضاء و ابالغ ا  4/1360/ 27آقای دکتر عارف سرپرست شرکت مخابرات حکم را به تاریخ  خاطرات در ذیل ببینیم.

 نمودند و ما راهی کرمانشاه شدیم. 

 

 ( 1362-1360مخابرات استان باختران یا کرمانشاهان)    3-3
 ام شد. درن انجبق معمول با حضور نمایندگان بازرسی و حسابرسی شرکت مخابرات ایراپس از عزیمت به استان مطا

ا تان خودکفام اسآن دوره مخابرات استان ها بر حسب بزرگی , گسترش و موقعیت جغرافیائی به دو دسته بزرگ به ن

 ر کلما مدی و کوچک دسته بندی می شدند. استان باختران جزو دسته اول در منطقه غرب محسوب می شد و

شهرهای  د. ازاستانی شدیم که عالوه بر وسعت و تعداد شهرهای کوچک و بزرگ زیاد آن, مستقیما درگیر جنگ بو

شکیل می را ت شمالی آن مانند قصر شیرین, سرپل ذهاب و پادگان اباذر, کرند, گیالن غرب که مسقیما جبهه ها

هه شور به جبمام کتذیرائی از خیل عظیم نیروهای اعزامی از دادند و سایر شهرها که درگیر پشتیبانی جبهه ها و پ

امیاران, کانند های غرب بودند, استان را کامال جنگی کرده بود. مسیرها و شهرهای منتهی به استان کردستان م

ی الت امنیتز مشکروانسر, جوانرود و پاوه هم با توجه به فعالیت های گروهک های ضد انقالب مانند کومله , هنو

ودند و ما راهی امضاء و ابالغ نم  4/1360/ 27آقای دکتر عارف سرپرست شرکت مخابرات حکم را به تاریخ  داشت.

 کرمانشاه شدیم. 

همین جا در مورد نام استان هم توضیحی بدهم. بعد از پیروزی انقالب اسالمی, مردم به صورت خودجوش در 

ه به نوعی اسم و رسمی از او داشت, اقدام می کردند. گاهی راستای محو آثار شاهنشاهی و فرهنگ شاهی و هرچه ک

هم این اقدامات به مرور شکل قانونی و رسمی به خود می گرفت و ماندگار شده است. برای نمونه همین خیابان 

عج نامیده شد و چه خوب ماندگار "ولی عصر" طویل خودمان در تهران به نام پهلوی را ببینید که باالخره به نام 

. طرحی در وزارت کشور وقت مطرح شد که کرمانشاه به باختران و استان شرقی خراسان به خاوران تغییر نام شد

داده شوند. اولی مدتی با پافشاری برخی استانداران به نام باختران سربرگ و تابلو ادارات شد ولی دومی هیچوقت 
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بوده  می گفتند به لهجه محلی اصل آن کرمانجان تحقق پیدا نکرد. مردم خطه غرب هم ظاهرا موافق نبودند چرا که

 است و ارتباطی با شاه و شاهان ندارد, لذا با اصرار مردم استان به همان نام تاریخی خود, کرمانشاه برگشت.

ری امهندسی, نگهد-تشکیالت و سازمان استان های خودکفا به صورت مدیر کل و سه حوزه معاونت به نام های فنی

ین اشت. ذیل اان هم در آن موقع دمالی و اداری بودند. این مدلی بود که خود شرکت مخابرات ایر -و بهره برداری

ین امیدن خودکفا ناعلت  سه معاونت هفت اداره وجود داشت که مجموعه وظایف سه حوزه را انجام می دادند.

گهداری و امور ن مهندسی و همهر طرح و و, بخشی از اماصل عدم تمرکز امور اجرائیاستانها این بود که بر اساس 

های  ه استاناستان معین بحتی به عنوان  انجام شود وبهره برداری از مرکزیت تهران خارج شده و در استان 

زینه حتی هنجام ابه همین دلیل این گونه استان ها دارای اختیارات مالی و مجوز  نیز کمک رسانی کنند. همجوار

. لیون تومان بودمی 50 مرانی در آن زمان که اختیار و مجوز هزینه داشتم بالغ برع در امور عمرانی بودند. اعتبارات

حقوق مدیر  ود.شمی  معادل حدود هفت میلیون دالر! و اعتبار فوق ,ریال 67دالر در آن دوره حدود )ارزش ریالی 

 .(کل در استان که منطقه جنگی بود, هم حدود پنج هزار تومان بود

ر دسابقه و  ند سالچاداره استان را بهتر بدانید باید بگویم که فقط یک معاون با حدود سی و برای این که وضعیت 

الی ی و امورمشهر بهره برداری -شرف بازنشستگی, و از مجموعه روسای ادارات هفتگانه فقط دو مورد اداره نگهداری 

از جهت  نی چهد. وضعیت نیروی انساو بقیه بدون مدیر و ادارات شهرستانها هم کم و بیش وضعیت مشابهی داشتن

نهم در افته, کمی و چه کیفی بسیار تاسف بار بود. امکانات فنی ارتباطات شهری) تلفن ثابت( و بین شهری آش

ه محیط بشد,  سیاسی منطقه هم که اشاراتی به آن شرایط کامال جنگی که منطقه داشت. شرایط اجتماعی, فرهنگی

 اشته بود. داخلی اداره مخابرات تاثیر گذ

ه ین چیزی ک. اولانجام تشریفات اداری به اتاق کار مدیر کل که اینک بنده عهده دار آن بودم, آمدم خوب پس از

 هبرتفاع آن اود و نظرم را جلب نمود جندین کارتابل نامه روی میز عریض و طویل اتاق بود که روی هم چیده شده ب

زم را ستورات الدنم و د که همه نامه های این کارتابل ها را باید ببیفرمودن کمتر از یک متر می رسید. آقای معاون

در  کی دوسالهربه یبدهم و یا امضاء کنم. ابتدا کمی جا خوردم که چه مسولیتی را پذیرفته ام ولی با توجه به تج

ات رین مکاتبت انهها از ساده ترین مسائل اداره تا محرم نامه بعدا دیدم این خوزستان و کردستان به خود آمدم.

 مرتبط با پشتیبانی عملیات در منطقه را شامل می شوند.

عدم وجود نیروی انسانی کاردان, نبود سازماندهی مناسب سازمانی, عدم آموزش مدیران و آشنائی به  

عمده مشکالت موجود آن زمان  وظایف تشکیالتی و باالخره نبود فرآیندهای تعریف شده و کارآمد سازمانی

نوز هم سازمان های اداری کشور در این زمینه دچار این مشکالت هستند , هرچند امروزه با حضور ابزارهای بوده و ه
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توسعه  فرایندی و هم تشکیالتیالکترونیکی و خدمات الکترونیکی کمی کاهش یافته اند و البته باید هم از جهت 

 و بهبود یابند.

اشتم د نظر دکار را شروع کردم. اهم مواردی که م هدفمندتوکل بر خداوند و یک طرح مدیریتی به هر حال با 

 عبارت بودند از:

 وجودمبا توجه به تشکیالت اداری  جایگزینی و جذب نیروی کارآمدبازبینی نیروی انسانی موجود,  .1
 وسعت نظر, خودکارآفرین , فعال و خطرپذیر, با مدیران و مسئولین متعهد و متخصصتعیین  .2
 تیاراتن مخصوصا در حل و فصل و انجام امور حوزه خود با توجه به وظایف و اخآموزش کارکنان و مدیرا .3
 ازمانیبر اساس وظایف س انجام ماموریت های تعریف شده به صورت غیر متمرکزبرقراری اجرای امور و  .4

 تعریف شده
 حاصل از تصمیمات و اصالح آن ها به صورت دوره ای نظارت مستمر و بررسی نتایج .5
 در سطوح مختلف کاری و مدیریتی ریات و تجارب افرادنظاستفاده از  .6

در  یه می شد.ان تهمالی سالیانه مخابرات به لحاظ عنوان خودکفا بودن آن در است توجه داشته باشید که ترازنامه

ز درآمدها ایعنی هزینه های مجموعه بیش نشان می داد.  !میلیون ریال منفی یا کسری 190سال شروع , حدود 

 نتیجه از طرف شرکت مخابر ات ایران باید تامین می گشت. بوده و در

در این جا الزم است از یک رویه ای که در همه دوران مدیریت داشته ام سخن بگویم و آن این که در هیچ کدام از 

الی اقدام نکرده ام. صرف نظر از اعتقادات دینی که در الیه های با تغییر اصطالحا اتوبوسی مدیراناز دوره ها به 

مدیریتی به لحاظ اهمیت استراتژیک تصمیمات ملی و نیز تدوین قوانین و مقررات کشوری که کیان نظام جمهوری 

اسالمی را می تواند تحت تاثیر خود قرار دهد و به همین جهت توجه به آن و انتصابات و گماردن افراد با شاخصه 

سه اصل درون نظام با لحاظ  جناح بندی های سیاسی ی,مدیریت های اصولی باید مورد دقت باشد, در سایر رده های

نباید تغییرات مدیران را در پی داشته باشد. باید به  محوری انقالب و نظام اسالمی, قانون اساسی و والیت فقیه

الزمه مدیریت برای انجام ماموریت تخصصی, داشتن دانش حوزه مربوطه و این واقعیت تجربه شده اعتقاد داشت که 

بر این امور استوار است. به این نکته اساسی نیز  و خطرپذیری افراد است و شایستگی و بهره وری مدیریتیتعهد 

که در دراز مدت خود  عدم ثبات مدیریت و تغییرات دائمی هزینه های زیادی را ایجاد می کندباید اذعان نمود که 

که بر گذشته ها صلوات و ازین به بعد با ادامه  ته امبه مدیران مجموعه گف را نشان می دهد. لذا همواره این جمله را
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وجود دارد, و چه سیاستی را دنبال کنند. البته آنچه مورد انتظار بوده است کار و  مدیریت خودشان چه انتظاری

 خدمت مسوالنه به مردم و نظام بوده است.

 

زنشسته افراد با فر ازخته شد و بیش از سی نبر اساس آنچه گفته شد در فاصله کوتاهی به بازسازی نیروی انسانی پردا

 دم. ادارهه نموو در همین حدود نیروهای جوان با امتحان کتبی و مصاحبه استخدام شدند که همه را شخصا مصاحب

یز شهرها ی و نجان تازه ای گرفت, خصوصا این که در مدت شش ماهه اول معاونین سه گانه و روسای ادارات مرکز

ث شد باع اختیار به همراه انتظار پاسخگوئی مدیران تفویضمخابرات استان شتاب گرفت.  منصوب و چرخ حرکت

واحد  ل مشکلتمرین و ممارست مستمر, اعتماد به نفس یافته و خود برای حکه خودشان را موثر قلمداد کنند و با 

ر در لی کشوبالی مدیرت فع که متاسفانه خود دست به کار شوند و به قول معروف توپ را به زمین دیگران نفرستند

 رده های مختلف می باشد.

با این شیوه جدید زیرساخت های مخابراتی استان به سرعت توسعه یافت, مسئله نگهداری و بهره برداری و مشکالت 

عدیده تلفن های شهری آن زمان) مانند شنود, تداخل , ..(و شکایات فراوان مردم از مخابرات کاهش و رضایت نسبی 

یکی دو  با افزایش کانال های بین شهری استان, گردید. دوباره شرایط جنگی استان را به خاطر داشته باشید. فراهم
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که بسیار مورد نیاز نیروهای وارد شده به استان به دلیل جنگ  در نقاط مختلف شهر کرمانشاه سایت تلفن راه دور

ش داده و از طرف دیگر باعث آرامش جوانان رزمنده و که فشار بی اندازه به مخابرات را کاه بودند راه اندازی شد

در فراز های زیر بخشی از کارهائی که انجام شد و خود الگوئی برای سایر مدیران در خانواده هایشان شده بود. 

 مخابرات بود, ذکر می شود.

حدها ران واه مدیقرار داده شده بود, با این حال بیشتر مواردی بود ک مراجعه حضوریاوقات مشخصی برای  ###

رد کصا حل می و شخ قادر به حل مشکل نبودند. این شیوه جا افتاده بود که مسول واحد باید ابتدا موضوع را بررسی

 و اگر بدون دلیل ارجاع می داد مورد بازخواست قرار می گرفت.
 قیدتیع موزشآرا شرح می کردم. غرضم بیشتر آیه یا حدیثی  جماعت شرکت و معموال ظهرها در نماز###  

 بود که خیلی هم موثر واقع می شد. کارکنان
ود بشان این در وقت و خارج وقت اداری انجام می دادم به طوری که همه تصور سرکشی های مکرر به واحدها  ###

  حدودود که مثالیاد بکه سر و کله مدیر کل پیدا می شود و همین مراقبت دائمی را ایجاد کرده بود. از این موارد ز

فرسا  طاقت نیمه شب به حوضچه کابل وارد می شدم و با ماموران که داخل حوضچه مشغول کار بودند و با کار

ول ااشت: دمشغول ترمیم کابل های چندصد تا چندهزار زوجی بودند, خوش و بش می کردم. این سرکشی دو حسن 

نرژی می اباره ستگی شان برطرف شده دواین که می دیدند مدیرکل شان به آنها سرزده و حالشان را می پرسد و خ

با  ا دیدم کهرات رگرفتند. دوم این که احساس می کردند مورد مراقبت قرار می گیرند. روزی در خیابن ماشین مخاب

رست ن ماشین داز ای ل کردم آقا استفادهراننده نزدیک شدم و سئواآرم استفاده شخصی ممنوع مورد استفاده بود. به 

 و که تازهانند. فردا صبح به اداره مراجعه ک ا نمی شناخت جواب نامربوطی داد. به ایشان گفتمنیست, او که مر

ر دیده ینی در شهر ماشدوزاریش افتاده بود به التماس افتاد و من هم گذشت کردم. بعد از آن با انتشار این خبر کمت

 دند.دوره ای را به من می دامی شد. البته افراد مورد وثوقی را هم تعیین کرده بودم که گزارشات 
نگینی ظایف سبا وجود همه مشکالتی که استان داشت که قبال ذکر آن رفت , شرایط حساس زمانی و مکانی و ###

کتری در قطع دمرا بر دوشم گذاشته بود که علیرغم موافقت وزارت علوم با بورسیه شدنم برای ادامه تحصیل در 

 بهه و جنگن و جقای صادقی در اداره کل بورس برای اقدام , خدمت به استاخارج از کشور, و پیگیری های مکرر آ

دند و عالیه بو صیالترا رها نکردم. کاش کسانی که در همان دوره در فرانسه , انگلیس , آمریکا و کانادا مشغول تح

 مین مرتبههبه  هااینک پز استادی زودهنگام خود را می دهند این را درک می کردند که بسیاری از افراد که بعد

می  ارج ظاهریین مداعلمی رسیده اند وقت و عمرشان را فدای نظام و انقالب کردند, وگرنه شاید زودتر از آنها به 

 رسیدند. 
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ل د در اوایخو توربا این اوصاف , ناگهان دیدیم که مرحوم سیدزاده نماینده وقت باختران در نطق پیش از دس ###

داره هم به ا ول عصرهاانتقاد نمودند که بجنبید و به داد استان برسید!!. مطابق معم رانبه مخابرات باخت 1362سال 

قادم این مواره اعتند. همی رفتم که معاونم آقای ظهوریفر خبر آن را که در روزنامه کیهان درج شده بود به اطالع رسا

ته ند. البکن مقابل حمله به آنان دفاعباید مدیران از خدمات کارمندان زیردست خود تقدیر و در بوده و هست که 

و  رد بماندکچنین  تا سیه روز شود آن که در او غش باشد. این که با چه انگیزه ای بهترین دفاع ارائه عملکرد است

ر از و بدت کرده نباید انسان به خاطر منافع شخصی یا گروهی حقایق را کتمانخداوند از سر تقصیراتش بگذرد که 

رد بود عملکیتا بهدهد. به هر حال آماری از اقدامات توسعه فنی و بهره برداری انجام شده و نها آن وارونه جلوه

و به رئیس مجلس  تهیه 59را با مقایسه سال قبل,  61و  60استان از نظر جذب و هزینه کرد اعتبارات در سالهای 

رض کردم م و عینده نیز اشاره نمودوقت جناب آقای هاشمی رفسنجانی گزارش کردم. به نطق انجام شده توسط نما

را . ظاهانصاف نیست که در این شرایط جنگی و خدمات انجام شده توسط مجموعه کارکنان چنین برخورد شود

ع بوده ف واقایشان با دیدن گزارش مکتوب, از ایشان کتبا توضیح خواسته و متذکرشده بودند که نطق شان خال

ضو هیئت وقی عه خونه رسیده بودم و تنها که تلفن زنگ خورد. حاج آق ذعصر تابستان تاز چندین روز بعد است.

چی شده؟  ج آقامدیره شرکت مخابرات با این جمله شروع کرد: هر دم از این باغ بری می رسد! با خنده گفتم حا

م و شفتم چگبا خنده گفت این چه کاریه کردی؟ چه کار؟ نامه مستقیم به رئیس مجلس نوشتی فردا بیا تهران. 

 تهران رفتم.

ه ما می اید بدر دفتر ایشان پس از کمی خوش و بش, گفت باید سلسله مراتب را رعایت می کردید. اعتراض را ب

تند ه, گفنوشتی تا از طریق معاون پارلمانی وزارت به مجلس منعکس می شد. سوال کردم چه مشکلی پیش آمد

کرده  ک جلسهیمجلس برایشان گران تمام شده و درخواست سیدزاده به دست و پا افتاده ظاهرا تذکر کتبی رئیس 

 است. 

ده همه ید زافردای آن روز به اتفاق آقای مهندس واعظی مدیرعامل و مهندس نبوی وزیر مجلس رفتیم و آقای س

ت استان خابرامنمایندگان را جمع آورده بود. پس از تعارفات, همه حاضرین شروع به صحبت کردند و از عملکرد 

می آن شهر ک مرکز د و از بنده تشکر نمودند. تا آنجا که یادم هست فقط نماینده اسالم آباد در مورد توسعهتمجی

ده وم سید زاب مرحگالیه کردند که پاسخ داده شد. بهر حال همه رفتند چون ظاهرا مشکلی نداشتند. ما ماندیم جنا

ن جدی از مدیرا ن یکیق از بنده دفاع کرده و به عنواکه نطق ایشان مورد اعتراض مدیرعامل و وزیر قرار گرفت و الح

 . و متعهد یاد کردند. بهر حال یادداشتی تحت عنوان رفع سوء تفاهم برای رئیس مجلس فرستاده شد
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 ای مختلفیاری هیکی از مشکالت شهر کرمانشاه که گریبانگیر مخابرات و مردم بود, قطع مکرر کابلها با حف ###

ن زمان آه در کط سازمان های مختلف مانند آب, برق, شهرداری و سایرین صورت می گرفت. توجه کنید بود که توس

می  وج همزتنها وسیله ارتباطی مردم تلفن شهری و از طریق کابل های مسی که بعضا از چندصد تا چندهزار 

 ترمیم آن پس از می آمد و تازهرسیدند, انجام می شد. تصور کنید با قطع چنین کابل هائی چه مشکالتی به وجود 

رفتاری م و گتوسط گروه شبکه کابل هرچند با دقت و کار شبانه روزی, کیفیت سابق از دست می رفت و ما بودی

  های همشنوائی و مشکالت بعدی مردم که مراجعه می کردند.

توافقی که  دعوت کردم و با و نیز معاون عمرانی استاندار باید فکری اساسی می شد. از همه مدیران نهادهای اصلی

مکتوب شد مقرر گردید قبل از هرگونه اقدام به حفاری به اداره شبکه کابل مراجعه شود تا با توجه به کروکی محل 

مورد اقدام, محل کابل تعیین و با نظارت مامور اعزامی حفاری صورت بگیرد. در غیر این صورت و سایل حفاری 

برات پرداخت شود. عصر یکی از روزها مطابق معمول در شهر مشغول گشت زنی توقیف و خسارت برابر اعالم مخا

بودم که دیدم بیل میکانیکی در حال حفاری در یکی از مسیرهای اصلی است و دارد کابل پر زوج مسیر که ارتباطات 

آرم که در  فرودگاه هم روی آن بود کشیده و نزدیک است که قطع شود. بالفاصله از  ماشین سواری هیلمن بدون
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اختیارم بود پیاده شده و تذکر دادم. متاسفانه بی ادبی کرد که به سرعت خودم را به میدان و تلفن همگانی رسانده و 

مامور اداره را خواستم. خودم هم به محل برگشتم و راننده کشیک با مامور هم زود رسیدند. دستور دادم راننده بیل 

بیل تازه متوجه شد و به التماس افتاد. هرچه اصرار کرد توجه نکردم و خاطی آن  مکانیکی را به اداره ببرند. راننده

و با من هم رابطه خوبی داشت ,  شب در اداره نگه داشته شد. معلوم شد از شهرداری هستند. شهردار که جوان خوبی

شد. فردای آن روز با  هرچه اصرار کرد توجه ننموده و بنا داشتم این خبر منتشر شود که شد و بسیار موثر واقع

وساطتت شهردار با اخذ خسارت ایشان را رها کردم. اگرچه شاید این کار خیلی قانونی نبود, اما مشکالت منطقه 

 پشتیبانی جنگ و مردم و مخابرات را پس از آن تقریبا حل کرد و ما توانستیم نفس راحتی بکشیم.

البا دند و غاسیسات آب, برق, تلفن و ... عبور می کردر یکی از مسیرهای پر تردد شهر کرمانشاه که ت  ###

 ا عرضبکه  کانال تاسیسات شهریدستگاهها با هم مشکل پیدا می کردند, طرحی را پیشنهاد کردم تحت عنوان 

د.  شان احداث ر ایردحدود دو متر و با ارتفاع قامت یک انسان و به طول حدود دویست سیصد متر که برای اولین بار 

جا که عدا تا آنبدند. شلهای مهم ارتباطی را از آنجا عبور داده و از صدمه حفاری ها و سیالب ها نجات داده همه کاب

به  ننمودند. تقبالخاطرم هست بقیه نیز از آن استفاده نمودند, هرچن قرار بود سرمایه گذاری مشترک باشد ولی اس

اری و هره بردبکانال های تاسیساتی از نظر ن گونه نظر بنده در شهرهای بزرگ و خصوصا نقاط پر تردد ایجاد ای

زرگ نگهداری و حتی هزینه های دراز مدت بسیار حائز اهمیت می باشد و شهرداری ها می توانند در شهرهای ب

 .بانی ایجاد آن بوده و هزینه آن به صورت مشارکت در بهره برداری اخذ شود

های کاری و مدیران ستادی در استان بودیم.  در یکی از این غالبا پذیرای گروه  در هنگامه جبهه و جنگ  ###

ماموریت های جهادی, گروهی از مدیران ارشد شرکت مخابرات, مهندس مالکین عضو هیئت مدیره, دکتر تبیانی 

معاون توسعه مهندسی شرکت و سایرین حضور داشتند که قرار بود به سرپل ذهاب, قصرشیرین و بعد گیالنغرب 

م از طریق مهران و دهلران به سمت خوزستان بروند. دیدن جبهه های جنگ در مواقعی که عملیات نبود سومار و ایال

کاری معمول و بسیار موثر در روحیه رزمندگان از یک طرف و ایجاد روحیه جهادی برای مدیران از طرف دیگر بود. 

ه از کرمانشاه فاصله می گرفتیم شرایط بهر به سمت اسالم آباد و کرند غرب رفتیم. شرایط اینگونه بود که هرچ

جنگی منطقه بیشتر ظاهر می شد. تقریبا از کرند غرب به بعد منطقه جنگی می شد و حضور دالوران سپاه و بسیج و 

ارتش و تجهیزات نظامی بیشتر دیده می شدند. از سرپل ذهاب تردد با برگه و مجوز حفاظت امکان پذیر بود. به 

به مقر حفاظت مراجعه کردم و برادران با بنده اشنائی داشتند و درخواست محوز برای رفتن سرپل ذهاب که رسیدیم 

به قصر شیرین را برای بازدید نمودم. آنها مخالفت کرده و اعالم کردند وضعیت قرمز و به جز نیروهائی که برای 

عرض کردم. اصرار آنها باعث شد که  و عملیات می روند دیگرام مجاز نیستند. موضوع را به مهمانان تهرانی پشتیبانی
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مجوز عبور را بگیرم و به سمت قصرشیرین راه افتادیم. تقریبا در تمام طول مسیر در پشت خاکریزهای کنار جاده 

بجز تک و توکی نیروهای نظامی  می باشد. حرکت می کردیم و نشان می داد که جاده در تیررس نیروهای دشمن

ه ورودی قصر شیرین رسیدیم که ایست نگهبانی با دیدن ما تعجب کرد و گفتند کسی دیده نمی شد تا این که ب

فوری به سمت پناهگاه برویم چون ظاهرا وضعیت عادی نبود. در همین حین یک ریوی ارتشی را دیدیم که به ابراز 

بیشتر نشانه کرد. احساسات ما جواب داده و با گاز دادن ها و دود کردن ها ما را که ظاهرا در تیررس دشمن بودیم 

به دوستان که به لب رودخانه رسیده بودیم گفتم زود وضو بگیرید که اوضاع خراب است. هنوز صحبتم تمام نشده 

از ناحیه پا و یکی دیگر از همرهان تهرانی از  بود که اولین گلوله توپ شلیک شد. به هر حال با بعدی ها دکتر تبیانی

گرفتند. آنان را با آمبوالنس به بیمارستان اباذر منتقل و بقیه را هم من به ناحیه سینه مورد اصابت ترکش قرار 

 باختران برگرداندم. 

ی امام جمعه به بود که شهید چهارم آیت ا.. اشرفی اصفهان 1361مهر ماه سال  23از خاطرات تلخ آن دوره   ###

رفتم.  د جامعکردم آن روز هم به مسجاین مقام نائل شدند. مطابق معمول جمعه ها که در نماز جمعه شرکت می 

سیجی به هرا بمن در صف دوم سمت راست و به فاصله چند نفر بودم که یکی از منافقین کوردل با لباس مبدل ظا

به خود  بسته شده ارنجکآن شهید نزدیک شده و  او که آماده اقامه نماز بودند را به بهانه روبوسی در بغل گرفته و ن

وصی که سه خصود به درک واصل شدند و آن پیرمرد با صفا را به شهادت رساندند. در یک جلرا منفجر کردند. خ

ه که ه بندبخدمت شان به مناسبتی رفته بودم تا گله سرپرست بنیاد شهید استان را بکنم, ضمن اظهار محبت 

رای من ست بن سرپرشنیده بودند منشاء خدماتی در استان هستم مرا دلداری دادند و فرمودند ایشان یعنی هما

ادامه  ات خودتانه خدمپیرمرد هم شب نامه با بد و بیراه داده اند شما که جای خود دارید و گفتند دلگیر نشوید و ب

 دهید. روحش گرامی باد.

مخابرات استان ایالم آقای مهندس ظهوری فر, با  کل اصرار زیاد مدیر به بود که 61گمان می کنم در سال  ###

موافقت شد و مدیریت آن استان جنگی که بدون مدیر شده بود نیز به عهده بنده گذاشته شد. آن  تغییر ایشان 

که دست کمی  ته ای دو بار به ایالم رفته و مسائل آن جا راکان استاندار ایالم بودند و من هفموقع آقای مهندس تر

به نظر من برای اعمال مدیریت لزوما  از باختران نداشت رتق و فتق می کردم. شاید کار مشکلی به نظر آید ولی

حضور فیزیکی ضروری نیست. باید برای مدیریت یک سازمان حضور موثر را تعریف نمود. ایجاد فرایندهای 

. با این شیوه عمال دو خودسازمان ده و نظم سازمانی به مراتب از حضور فیزیکی غیرفعال مهمتر و اثرگذارتر است

یت می کردم. آقای مهندس ظهوری فر که بنا داشتند به استان های شمالی بروند با استان را در شرایط جنگی مدیر
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اصرار بنده به باختران منتقل و به عنوان معاون نگهداری و بهره برداری استان مشغول شدند که پس از من پندین 

 سال در باختران ماندند.

  

ن و ات استاعالوه بر توسعه مناسب بخش مخابرخوشبختانه با روش نسبتا مناسبی که در پیش گرفته بودم  ###

ردم. شیوه مدیریتی غیر متمرکز در استان را در حدود اختیارات و وظایف جاری کبهبود سطح خدمات رسانی, 

. دنتیجه ان شد که مدیران اعتماد به نفس الزم را با مسئولیت پذیری و حل مشکالت حوزه خود تمرین کردن

م ی روی میزمه هاانبار بود؟ در ماههای اخر تعداد نا ین کارتابل نامه روی میز تلیادتان هست که روز اول چند

ر خالف بام,  داده م ارجاعروزانه نامه ها را دیده و برای اقداروزانه به ده تا نمیرسید. در تمام مدت مدیریتم تا کنون 

لقه اخیر در حوجب تمین روش نامناسب و برخی مدیران که روزها و گاه هفته ها نامه ها در دفترشان مانده که خود ا

ستان السات اقدامات یک سازمان است. به هر حال عمده کارم سرکشی به شهرها, حسب مورد به جبهه ها و یا ج

  بود.

ه به ضرب ا توجببه هر حال دوره خدمت در کرمانشاه و ایالم با همه خاطرات تلخ و شیرین آن به اتمام رسید و 

 به تهران نموده عامل شرکت را جلبتربیت مدرس قرار داده بود توانستم موافقت وزیر و مدیراالجلی که دانشگاه 

  منتقل شوم .

 

 (1364دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ) .4
ول ودی آن قبآخرین فرصت ورود به دوره تحصیلی دانشگاه تربیت مدرس بود که در امتحان ور 1362انتهای سال 

مهندس  آقای این که به مجموعه وزارت پ.ت.ت تعهد خدمت داشتم, مدیر عامل وقت شرکت با توجه به شده بودم.

 وم. البتهشنتقل قای مهندس مرتضی نبوی موافقت نمودند که به دانشگاه مظی و نیز وزیر محترم جناب آمحمود واع

ن با فعالیت در همزما 1363اخالقا تعهد کردم که در کنار شرکت به آنها کمک و مشاوره بدهم. به هرحال در سال 

 2و 1کی لکتریمرکز آموزش شرکت مخابرات, تدریس در دوره های کاردانی دانشگاه را با تدریس دروس مدارهای ا

 دم.شلوم و آموزش عالی رسما با انتقال به دانشگاه, از ابوابجمعی وزارت ع 1364شروع کرده و نهایتا از ابتدای سال 

شروع گردید  1364س هم با ماموریت آموزشی که از طرف دانشگاه داده شد از مهر دوره مدرسی دانشگاه تربیت مدر

 که البته وظایف آموزشی خود را هم در دانشکده برق انجام می دادم. 
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ه در یک بره (58-54)دوره کارشناسیطول از ابتدای ورود به دانشگاه عالقمند به تدریس بودم, به طوری که در 

س می تدری در تهران دروس ریاضی را از آن چندین سال در دبیرستان دکتر هوشیار کوتاه تدریس خصوصی و پس

 کردم. روش کارم بسیار دقیق, منضبط و شاید به لحاظ نوع درس ریاضی کمی خشک بود. 

ارشناسی کز آن برای درس مدارهای الکتریکی جزوه درسی تهیه کردم که سال ها دانشجویان دوره کاردانی و پس ا

 , 2و  1کی لکتریتفاده می نمودند. با ورود به تدریس برای دوره کارشناسی, به تدریج دروس مدارهای ااز آن اس

فلقی به عو پس از آن با توجه به نیاز آن روز که کشور درگیر جنگ تحمیلی از طرف صدام  2و  1مخابرات 

کده مصوب دانش های رادار را در نمایندگی استکبار جهانی و سرکردگی آمریکای جهانخوار بود, درس اصول سیستم

, تانیدکتر باس جناب و ارائه کردم که البته برای قدیمی ترها ظاهرا کمی ناخوشایند می نمود. این درس را خودم با

یشان امائی های راهن گذرانده بودم که از اساتید مبرز رادار کشور بوده و هستند و از استاد دانشگاه صنعتی شریف,

همت  باید وده کسی بخواهد وارد به کاری شچنانچبهره فراوان بردم. عقیده ام این است که  برای موثرشدن درس

ود, شبدیده اگر بتواند در آن زمینه تدریس نماید تا آ ,دانشگاه و تحقیق محیط در به خصوص کرده وارد گود شود و

ت حکای .کند لیم داده و راهنمائیم تعاست که با تکمیل اطالعات خود, می تواند دیگران را هنها در این صورت ت

یادگیری  تا فتشناست که نمی توان کنار آب بود و انتظار داشت که شنا بلد شد, باید در آب ر حکایت یادگیری

 صورت پذیرد.

شناس ضعیت از کاروبه پایان رسید و با تبدیل  ) چیزی باالتر از کارشناسی ارشد(دوره مدرسی 1366اوایل مهرماه 

یان نامه ورت پاصکار پژوهش به بی پایه سه, دوره جدیدی به نام هیئت علمی در دانشگاه آغاز شد. آموزشی به مر

روزشمار  در هاهای کارشناسی در کنار آموزش رواج یافت و مسولیت های مختلفی نیز واگذار گردید, که لیست آن

 تاریخ داده شده است.

 برق مهندسی معاون دانشکده  4-1

به عنوان سرپرست  1367و تبدیل وضعیت استخدامی به هیئت علمی, در سال  66یل در سال پس از فراغت از تحص

و باالخره  و به طور همزمان سرپرست دفتر نظارت و سنجش دانشگاه 68دفتر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه, در سال 

که مزین به مدرک  در آن دوره جوان کم سن و سالیمنصوب شدم.  دانشکده مهندسی برق تمعاونبه   69سال 

ریاست دانشکده را به عهده داشتند. من که تجربه مدیریت در دوره جنگ در سطح استان های جنگی  ند,دکتری بود

ئی ی او بود. مدرک گرااکرمانشاه و ایالم را داشتم باید زیر نظر کسی خدمت می کردم که تنها امتیازش مدرک دکتر

کنون کشور است, که تجارب ارزنده افراد را ذبح می کند. بار عمده و زحمات را به آن دوره و نیز هم از مصیبت های 
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نمودند و از مزایای فعالیت هایی که انجام می شد بهره می بردند. قصد ما  دوش داشتم و البته ایشان ریاست می

 و استعفا نمودم. احساس کردم ادامه آن سودی ندارد خدمت بی مزد و منت بود تا جائی که

 یا رب مباد کس را مخدوم بی عنایت مزد بود و منت یهر خدمتی نمودم ب

 

 (80 – 78)برق مهندسی رئیس دانشکده   4-2

به این  وپذیرفته  را آقای دکتر امرالهی حکم رئیس وقت دانشگاه , بنا به توصیه برخی از همکاران 78در تیرماه  

یم قود را منافع شخصی شان که همواره خ به علت ای که برخی از آقایاناوضاع آشفته  مسئولیت منصوب شدم.

 عفااست در.  وت شدفدانشگاه می دانستند و هنوز هم! ایجاد کرده بودند و متاسفانه چه فرصت هائی که از دانشگاه 

چنین آمده  ادمبه جناب دکتر میرطاهری سرپرست جدید دانشگاه د 79که در تاریخ بهمن ماه  و گزارش کاری نامه

ه ادامه رفت و بگپذیرش مسئولیت بنا به اصرار بسیاری از دوستان در اوضاع آشفته ی وقت دانشکده صورت " است: 

یرفتند فوریت پذ م , بهایشان هم که ظاهرا تحت تاثیر همان قیم مآبان بوده و هنوز ه . "آن نیز اشتیاقی وجود ندارد

 ینید.بخشی از گزارش را ببحدیث مفصل بخوان از این مجمل! خوب تو خود بدون آن که بپرسند که چرا؟ 
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اهی مد که چند کردن ایشان هم که مرا می شناختند و سابقه ام را بیشتر! استعفایم را پذیرفتند و دیگری را منصوب

ه بنده بود کالی در ح نگذشته بود که تاب و توان از کف داده و بار سنگین را از دوش ناتوان بر زمین گذاشتند. این

 عهده داشتم.   به 1377در دوره ریاست دانشکده,  همزمان مدیریت تحصیالت تکمیلی دانشگاه را از شهریور سال 

 (84–82دانشگاه) مدیر دفتر نظارت و ارزیابیو  (81 – 77)مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه   4-3

  (84–83) معاون آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه   4-4
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 گاهها بهنشبا حکم جناب دکتر خاکی صدیق به این معاونت منصوب شدم. بیشترین حجم کار دا 1383رماه در تی

که اولی  باشد نها در این حوزه متمرکز است. این معاونت دارای دو مدیریت عمده میلحاظ آموزشی محور بودن آ

ارشد  شناسیخدمات آموزشی مربوط به دوره های کارشناسی است و دیگری تحصیالت تکمیلی که به دوره های کار

ه کندازی شد اه ار و دکتری مربوط می شوند. البته آموزش مجازی دانشگاه هم با دو رشته کارشناسی در زمان بنده

 در آن زمینه توضیحاتی خواهم داد.

ه بزشی بود. ت آمومهمترین فعالیتم در این دوره اصالح روند امور آموزشی و ایجاد نظم برای به روز رسانی خدما

زشی مواونین آای معرا از بهترین دوره ه تائید همه همکارانی که در این حوزه هنوز هم خدمت می کنند , این دوره

به دنبال  ب رجوع رااربا ی دانند, زیرا در واحدهائی که ارباب رجوع دارند, نظم و به روز رسانی امور نه تنها رضایتم

 دارد که خود همکاران هم آسایش بیشتری در انجام وظیفه می نمایند.

 انشگاه همای دهت ه برداری شده و حتی به سایر فعالییکی از مهمترین اقدامات این دوره که تا کنون از آن بهر

رم نست. ا انتخاب و راه اندازی سیستم مکانیزه خدمات آموزشی گلستان در دانشگاهتوسعه داده شده است, 

س از نمود. پی مفاده افزار های مختلفی آن موقع توسط شرکت ها ارائه و هر دانشگاهی هم نوعی از آن را تهیه و است

نصب و  ار شدطول کشید, سیستم آموزشی گلستان خریداری و قر ه حدود چهار پنج ماه بهیک بررسی همه جانبه ک

شدند و  آشنا با سیستم گلستان بهره برداری شود. در یک اقدام فشرده همه کارشناسان و مسوالن حوزه آموزشی

 مهه دودود دقرار شد که سیستم زیر بار رفته اطالعات از سیستم قبلی به سیستم گلستان منتقل شود. حاال ح

ود و بو دکتری  بود که وقت ثبت نام دانشجویان فعلی, و قبول شدگان جدید از کارشناسی و ارشد 84سال  شهریور

ل می مشکالت را ح ,لطف الهی و مدیریت منسجم و با برنامهببینید که چه حجم عظیم کاری وجود داشت. 

  کند.

ار کنند تا چنانچه سیستم جدید در همزمان ک آموزشی نظر ریاست دانشگاه این بود که دو سیستم قدیم و جدید

شروع کار دچار مشکل شود با سیستم قدیمی کارهای آموزشی دنبال شود. ریاست دانشگاه حق داشت که نگران 

است و اگر این خصیصه وجود   , خطر پذیریدر مدیریت در کنار جدیت و نظم الزمه مدیریتباشند, لیکن 

این با ره در هر اقدامی عوامل غیر مترقبه هم وجود دارد و نباید . باالخنداشته باشد پیشرفتی حاصل نمی شود

با اصرار بنده و پذیرش مسئولیت آن, پس از انتقال اطالعات  ترمز داده شوند. , حرکت های اساسیگونه موارد

اوند و بر خدحد و .. با توکل سیستم قدیمی از استفاده خارج شد و کلیه امور آموزشی از قبیل ثبت نام, انتخاب وا

در تحصیالت به طور ویژه از سرکار خانم زنیر همه همکاران آموزشی و مرکز کامپیوتر انجام یافت. الزم است همت 

تکمیلی, و دکتر وثوقی در خدمات آموزشی و خصوصا سرکار خانم اکبری که مسولیت امور فنی مرکز کامپیوتر را به 
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برداری از سیستم گلستان زحمت کشیده و رنج آن خدمات را بر عهده داشتند و شبانه روزی در راه اندازی و بهره 

, سیستم استفاده می شود و اساتیداکنون که می بینم از امکانات مختلف اسن  خود هموار می کردند, تشکر نمایم.

کارشناسان و دانشجویان در سطحی که مجازند به آن وارد شده و بهره برداری می کنند, لذتی می برم که وصف 

دنی است و اگر اصرار بر به کارگیری سیستم به تنهائی نبود و ریسک آن را نمی پذیرفتم شاید به زودی سیستم ناش

به درون آب رفت  برای یادگیری شنا, بایدس مدیران بعدی گرفتار می آمد. ه نمی افتاد و در چنبره هول و تررا

  اگری تربیت نمی شود.شن, هیچ  روی کاغذ شکل استخر آب بازی با  با گرنه هیچگاه و 

وع ین ماه همچنان موضبه وزارت ارتباطات رفتم, تا چند وظیفه جدید,انجام برای  1384با توجه به این که اوایل مهر

مکانیزه  جریان که مشکلی اساسی و غیر قابل حل پیش آمده است یا خیر که خوشبختانه هک را رصد کرده تا ببینم

ا ربانی آن  خدا .ا جدیت و البته اشتیاق همکاران مرتبط با آن ادامه می یافتب با سیستم گلستان, کردن آموزشی

 بیامرزد.

را  و نکتهاست. ابتدا د آموزش مجازیموضوع مهم دیگری که مایلم در مورد آن چند کلمه ای بگویم داستان 

هم می  انشگاهوزشی دخود را از متخصصان آممحترم و یادآوری کنم که در مدیریت معاون آموزشی قبلی که البته 

ایشان به  ی شد.مدانست, به شدت با این موضوع مخالفت می کرد و مانع راه اندازی رشته های مجازی در دانشگاه 

ر دواهد دفتر گسترش آموزشی وزارت علوم تشریف بردند و تو خود حدیث مفصل به خوان از این تفکر که بخ

ارد ان ور تهرتبر دآن که تا آن زمان بسیاری ار دانشگاههای مع مگسترش آموزش کشور تاثیر گذار باشد!.  نکته دو

بر می  نگان قدمیگان لمنافع آن هم منتفع شده بودند و مانند سایر موارد دانشگاه ما لن این مقوله شده بودند و از

ش به نحو زع آموبهتر است ابتدا به نقادی موضوع و نکات خوب و بد و یا ضرورت های به کار گیری این نو داشت.

 مختصر بپردازم. 

آموزشی و  از فناوری اطالعات و تکنولوژی های آموزشی برای بهبود بهره وری واقعیت این است که امروزه 

استفاده از وسایل کمک آموزشی و روش های جدید نیمه حضوری و غیر  استفاده می شود. البته اقتصادی

د, بلکه در مواردی که به علت تنگناهای امکانات فیزیکی و حضوری نه تنها موجب صرفه جویی در امکانات می شو

وجود نیروی انسانی آموزش دهتده امکان گسترش آموزش چه در سطوح متوسطه, دانشگاهی و حتی آموزش های 

نگی به مقوله آموزش, نگاه صرفا فرهحل نموده است. از طرفی  ی وجود ندارد, این روشها مشکل رامهارت

و مهارت های شغلی, امروزه منسوخ گردیده و بهره برداری های اقتصادی از آن  ح عالیخصوصا در سطو

. این نکته و سهم درآمد از آموزش های داخلی,  منطقه ای و جهانی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است
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به  ناگفته نماند که دولت ها تا سطحی از آموزش های ابتدائی و مهارت های عمومی را وظیفه خود دانسته و

آموزش های مولد که باید با هدف ثروت زائی و تاثیر گذاری اما در  گسترش سطح سواد عمومی باید بپردازند.

ی از هزینه تسرمایه گذاری بخش خصوصی و مشارکت مردم در پرداخت قسم درصنعت انجام یابد, باید از

 .ها استفاده نمود

ا به یت های موجود حضوری, آموزش الکترونیکی بدون شک یکی از راه های گسترش آموزش با وجود محدودی

الب دروس غی در تعبیری مجازی است, که در آن با استفاده از یک سیستم آموزش یادگیری و با تولید محتوای درس

کیفیت  ان درنظری و بخشی از دروس آزمایشگاهی با روش های شبیه سازی اجراء می شود. البته این سخن منتقد

ردی و ای مو, و نیز انجام کالس هجازی قابل تامل است ولی توجه به تجارب سایر کشورهااجرای آموزش های م

 آزمون های حضوری این مشکل را برطرف می کند.

ن تقاضیانکته مهم این روش, بهره اقتصادی آن است که با امکانات کم می توان حجم گسترده ای از ماما 

و دانشج ش نقطه سر به سر سرمایه گذاری با تعداد محدوددر این رو آموزش عالی و مهارتی را پاسخ داد.

ز ایاری فه می شود که بسا. اضسود قابل توجهی حاصل می شود به دست می آید و با افزایش آموزش گیران,

های  ی دورهبرا اساتید و مدرسین, تعهدات رفاهیوجود محدودیت های فضای کالبدی,  گرفتاری های دانشگاهها,

یزان ی به ماین مشکالت در دوره های غیرحضورکه با آن دست به گریبان هستند  است جتماعیمسائل ا حضوری و

ی قابل حضور د. سایر موارد از قبیل نحوه پذیرش دانشجو و مقررات آموزشی مشابه روش هاینوجود ندار زیادی

ست ام معضالت ز اههها که اانجام است و با مشارکت مردمی در هزینه های آموزشی و تامین منابع مالی برای دانشگا

ال در ح فرصت مناسبی را برای گسترش آموزش عالی فراهم می کند. این مزیتی است که کشورهای پیشرفته و

 توسعه از آن بهره برداری می کنند.

از  آمدی حاصلبع دربا مقدمه فوق مرکز آموزش مجازی دانشگاه با دو رشته مهندسی راه اندازی شد که البته با منا

ر بخش دتصادی با نگاه اق دانشگاههاراسخ دارم که بخشی از مشکالت مالی دانشگاه بر طرف گردید. اعتقاد   آن

 اگر , البتهآموزش مجازی سطوح عالی و مهارت های صنعتی می توانند منابع مالی خوبی را تامین کنند

 ذهنیت سنتی خود را کنار بگذارند.مدیران دانشگاهها, 
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 زاهدان –ونین آموزشی دانشگاهها سمینار معا
 (1388-1384دولت نهم , وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات) .5

مهور ئیس جدر انتخابات ریاست جمهوری پس از پیروزی آقای دکتر محمود احمدی نژاد, مجموعه ای در دفتر ر

ررسی و بورد مده بودند, تشکیل شده بود که افرادمختلفی که برای وزارت خانه های مختلف به ایشان پیشنهاد ش

تخبین از انست منگزینه های نهائی مصاحبه به عمل می آمد. به نظر من این رویه خوبی بود که می توبا  نهایتا 

آنها  رندفراد داای که یاهکشور بتواند بر اساس شایستگی و جناح بندیهای مرسوم خارج شده , حصار بسته گروه ها 

دند, صاحبه رسیرحله مچهار نفر نهایتا به م روشی بود که تقریبا کمتر سابقه داشت.نماید و این  به خدمت مشغول را

واجه ه صنعتی خنشگادا گاه علم و صنعت, دکتر محامدپور)بنده( استادکه عبارت بودند از دکتر سلیمانی, استاد دانش

یقات و مرکز تحقنصیرالدین طوسی, مهندس انتظاری و مهندس کهزادی که هردو از سابقین شرکت مخابرات 

 مخابرات بودند.

تماسی گرفته شد و بنده به دفتر رئیس جمهور و کارگروه مصاحبه رفتم. آقای دکتر دانش جعفری که بعدا وزیر 

اقتصاد شدند در جلسه بودند و سپس آقای زریباف و دکتر الهام هم به جمع ما پیوستند. پس از تعارفات معمول, از 

دم که چرا مرا خواسته اید؟ به شوخی گفتند نمی دانی؟ گفتم چرا, ولی می خواهم از آقای دکتر دانش جعفری پرسی

زبان شما بشنوم. علت این سوال و جواب این بود که بدانیم آنها از من دعوت کرده اند, چرا که سوابق بنده را در 
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و نیز همکاریهایم را در رابطه  رابطه با حضور و مدیریت هایم در مجموعه شرکت مخابرات و ادامه فعالیت در دانشگاه

 هیچ دسته و گروه های سیاسی نبوده و البته هنوز هم نیستم. با وجود این جزو با وزارت مخابرات می دانستند.

ی کنم شکر متبه هر حال پاسخ دادم که علیرغم احترامی که قائل هستم و از شما) خطاب به مصاحبه کنندگان( 

 ردی که درر برخوآقای دکتر احمدی نژاد همکاری داشته باشم. روحیه ایشان را دباید عرض کنم که نمی توانم با 

یا  و می شوم رکنارشهرداری تهران دیده بودم می شناختم و لذا احساس می کردم اگر مسولیتی بپذیرم احتماال یا ب

ز مدیریت ای ا دوره در هیچدلیلش هم به اختصار این بود که من معموال  خواهد شد.به استعفای زود هنگام منجر

س ر اسابهائی که داشتم سخنان و اوامر مافوق را بی چون و چرا نمی پذیرفتم و غالبا مطابق مقررات و 

س پ می نمودم. تشخیص و بر مبنای شور و مشورت) جائی که طبیعت کارها اقتضا می کرده است( مدیریت

تم نها پرداخآت با سائل مخابرات و آشنا نمودن حضرام بحث پیرامون از شنیدن این سخن غیر منتظره, دقایقی را به

 و خداحافظی نمودم.

وت ایشان م به دعهم حضور داشتیبا پس از انتخاب دکتر سلیمانی و از آنجا که هم رشته بوده و در بسیج اساتید 

 را پذیرفتم. معاونت آموزش, پژوهش و امور بین الملل وزارت

 ازمانها وست و در سطح وزار به عهده داشتم که وجه به عنوان این معاونتبا ت در این موقعیت وظایف متعددی را

 ارجی کلیههای خیکی از فعالیت های مهم این حوزه در رابطه با سفر می شد. شرکت های وابسته به آنها پرداخته

 در هر راتابمخ وتا همه مسئولین و کارشناسان پست  وزارت از معاونین [ بجز شخص وزیر,ابواب جمعی وزارت خانه

ای هتورالعمل ضع دسوکه تصمیم گیری, نظارت بر انجام , دریافت گزارشات و پیگیری امور با  ند, بودبود رده ای که

ور و ی برای حضماهنگمناسب بود. عالوه بر این تماس و ارتباط با مجامع بین المللی و منطقه ای پست و مخابرات, ه

 بود که به حمد الهی توفیقات خوبی نصیب گردید. تاثیرگذاری در وضع مقررات به نفع کشور

مختصر,  ز شرحامشخصا الزم است به برخی و فعالیت های مهم آنها اشاره کنم. قبل  در امور آموزشی و پژوهشی,

در  ثر بوده وانشاء مالزم است به این نکته اساسی اشاره کنم که الزمه یک فعالیت مناسب در یک سازمان که بتواند 

 قابل قبول به بار بنیشیند عبارت است از یک زمان

 

 سازماندهی مناسب و متناسب با وظایف محوله 
 تعریف خدمات و وجود آئین نامه, دستورالعمل ها و رویه های معین 
 تقسیم کار, برنامه زمانبندی و احاله اختیار به مدیران پائین دستی 
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  وردییک سیستم بازخ مستمر و ایجاد گردش کاری منظم و بانظارت 
 

 وشدند جرا ا فتهتقریبا همه موارد پیشگ در همه موضوعات آموزشی, پژوهشی, امور بین الملل و سایر موارد حوزه

 خوشبختانه نتایج نسبتا مناسبی عاید گردید.

نم. ان کگاه خود بیددر اینجا بد نیست خصوصیات کسانی که می خواهند در سطح وزارت خدمت کنند را از دی

ه نیست و ن گونخنان به مذاق برخی خوش نیاید, و یا خدای ناکرده حمل بر سعایت شود, لیکن ایممکن است این س

ظر نن است از د ممکصرفا آنچه را تجربه کرده ام بیان می کنم و آنچه را دیدیم نشان و شاهدی است بر آن که افرا

دیریت مزمه لنفس باشند, ولی الشخصی خوب, مطمئن, قابل اعتماد و از نظر نفسانی و اقتصادی امین و سلسم ا

ن دراز الیاس ممکن است برده و اهی بخشی از جامعه را به قهقراگ هاهای کالن خصوصیااتی است که در نبود آن

 کاری, جوهره هر مدیریتی به ویژه در سطح ملی باید, دانائی در حوزهپیشرفت جامعه را متوقف نماید. 

دیران مونه . این گن نگری و نهایتا از خود گذشتگی و ایثار باشدمسئولیت و خطر پذیری, آینده بینی و کال

ل و بخود را از ق ,مانی زباید بدانند که بخشی از تاریخ کشور را رقم می زنند و نمی توانند ولو برای یک برهه کوتاه 

 به آیندگان محول نمایند. انجام امور زمان خود را  بعد سیر تکوین تمدن بریده بدانند و 

ت و تولید, , موضوع صنع ICT، توجه به منابع مالی و انسانی بخش خصوصی ICTاقتصاد و کسب و کار حوزه بخش 

انه هنوز که متاسف دارد فناوری اطالعات و کاربرد آن در همه امور زندگی, اهمیت ویژه ای در اقتصاد دیجیتالی امروزه

 هم نقش قابل توجهی در اقتصاد کالن کشور پیدا نکرده است.

های رای توسعه و پیشرفت اقتصادی اجتماعی کشور نیاز به توسعه متوازن و همه جانبه همه پارامترب

 وه , تولید پردازیم, به تحقیق و توسع. یعنی برای مثال, باید همان اندازه که به تلفن همراه میاست ICTموثر 

های ضای مجازی اینترنت و توسعه زیرساختمسائل ف پرداخته شود. باید بهنیز  ICTبازار و رونق کسب و کار حوزه 

ICTفنی) حقوق,مقررات,فرهنگ( حوزه های غیرساخت، زیرICT وجه تمده ما در کشور است که یکی از مشکالت ع

برداری کنیم این است که قوانین مورد بهره ICTبه خوبی از امکانات  نتوانسته ایم  تا کنون که جمله دالیلی از شود.

انع ما جامع و یه و شتوجود ندا و فضای مجازی بستر اینترنت در رداری و حفاظت از کاربران و خدماتنیاز در بهره ب

م , حفظ حریمنیتی. هم به لحاظ فرهنگی و هم از جهات ایمنی باید آمادگی الزم برای تهاجمات فرهنگی و انیستند

 اشته باشد.یکی وجود دو امثال آن در فضای الکترون ICTسازی کاربرد و مالکیت خصوصی, فرهنگ
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گر نینده آاز نظر عرضی غیربخشی، کالن و ملی باشد. از نظر طولی نگاهی  مدیران عالی رتبه باید دیدگاه

ی ا ارزیابارائه طرح ها و ی. باید در باشدباید وجود داشته و زیرساختی و معطوف به چندین دوره آینده 

کشور در اقتصاد ملی دیده و سهم بخش  GDPرا از  ICTلوایح به نحوی عمل شود که رشد سهم 

صی باید . طبیعتاً برای فعال کردن بخش خصودر اقتصاد کالن کشور لحاظ شود ICTخصوصی را از این سهم 

ش مؤثری در نیازمند است که خود نق مدیرانین اهداف به حصول ای های الزم و بستر الزم را فراهم نمود.زیرساخت

  رده باشد.کائید تداشته و اثر وجودی دوره خدمتشان این را  ی و مسولیت های محولهجرائاندیشه و تفکر و شیوه ا

مین دلیل و به متاسفانه در چند ماهه اول خدمت متوجه شدم که وزیر محترم در این حال و هوائی که باید نیست

شگاه طیالت به داناز تع هنگام خداحافظی درخواست کردم که عذر ما را بپذیرند و بعد 1384در روزهای پایانی سال 

 نشد. اجعت کنم که مر

 
 مرکز تحقیقات مخابرات ایران   5-1

این مرکز به لحاظ نوع ماموریت آن زیر این معاونت قرار داشت و در طول دوره چهارساله خود در وزارت, یک سال 

مرکز به صورت منظم بود که هم مستقیما توسط خودم اداره شد. از مهمترین اقدامات این دوره, تشکیل هیئت امناء 
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تا آن وقت خیلی معمول نبود. با مصوبات هیئت امناء, تشکیالت و سازمان مرکز بازسازی و مصوب گردید. بیش از 

 اساسنامه مرکزدستورالعمل یا آئین نامه های مالی, اداری, آموزشی, پژوهشی و نظارتی تصویب و اجرا گردید.  20

مرکز به عنوان علوم رسانیده شد. بر اساس آن, امناء و پس از آن به تصویب وزارت پس از بررسی های زیاد در هیئت 

شد که خصوصا با خصوصی شدن شرکت  اطالعات پایه گذاری یک مجموعه تحقیقات استراتژیک فناوری ارتباطات و

 کشور خدمت داده و سفارش کار بگیرد. ICTمخابرات, قرار بود که به کل حوزه 

 وتحقیقات  ن سپاریدر نظر گرفته شده بود و لذا برو حوزه فاوا تحقیقاتنتایج ز یک جمع کننده از نظر کالن, مرک

دشه خاصل  استفاده از توان دانشگاهها و بخش خصوصی در انجام تحقیقات کاربردی و توسعه ای به عنوان یک

از نظر  اژه هون سپاری پروارساله, حجم بر. به همین دلیل در سالهای میانی دوره چهدر نظر گرفته شد ناپذیر

 رسید. %40اعتباری به حدود 

شور ولیدات  کونه تمرکز تحقیقات مخابرات به عنوان بازوی اجرائی وزارت در یکی از وظایف اساسی آن که تائید نم

  انجام صصیای تخآزمایشگاههبوده و موتور راه انداز صنعت این حوزه تلقی می شود, اقدامات موثری را در ایجاد 

عین و تعهدات مآزمایشگاه در دانشگاهها و بخش خصوصی با شرح خدمات  20داد. سرمایه گذاری در ایجاد بیش از 

  و مشارکت ا همتبمشخص از جمله آن هاست. بحثی که با روسای دانشگاهها  در بازدید از آنها داشتم این بود که 

 ورده کرد  برآو ولتی است را در این طرح می توانآنها هم می توان نیاز تخصصی وزارت خانه که مسئول اجرائی د

 مود., ایجاد ندهند هم منابع درآمدی پایداری را برای دانشگاهها می توان با خدماتی که به بخش صنعت و تولید می

ی الت تکمیلتحصی عالوه بر این بخشی از فعالیت های این آزمایشگاهها می تواند محور تحقیقات بنیادی دوره های

 گیرد.قرار 

 



 33 

 

 



 34 

 

 نمونه ای از جلسات با دانشگاهیان

 

باری چ اعتره بود به طوری که هینامه جدید از اقدامات خوب این دوتشکیل منظم شورای پژوهشی مطابق اساس

ی شد مخوان بدون تصویب این شورا به هیچ پروژه ای اختصاص نمی یافت. موضوعات پژوهشی روی سایت مرکز فرا

جود عدم و که معموال نتیجه عدم شفافیت در رویه ها و ناشی از اطالعاتی از رانت همگان مطلع شوند وتا 

 دستورالعمل های روشن می باشد, جلوگیری شود.

لوژی بان انگلیسی به نام مجله بین المللی تکنوابتدا به زبان فارسی و سپس به ز پژوهشی-نشریه علمییک 

 (International Journal of Information &  Communication Technology)ارتباطات و اطالعات 

و هیئت ون نیز عضم اکنتا مدتها پس از اتمام ماموریتم در وزارت به عنوان مدیر مسئول آن بودم و ه راه اندازی شد.

 تحریریه آن می باشم.

از  د. بسیاریموه نحجم فعالیت های مرکز در آن دوره یسیار زیاد بوده که می توان به سوابق آنها در مرکز مراجع

عات مطاله بکه برای مثال می توان  در آن جا انجام می شده وزارت طرحهای توسعه ای مجموعه های وابسته ب

مسول  ادیوئی کهرقررات مالبته با ابالغ پروانه پیشنهادی به سازمان تنظیم )رایتل( اشاره نمود. پروانه اپراتور سوم

العات ر اساس مطکه ب عمال فشار خارج از وزارتخانه, و علیرغم محتویات آنصدور پروانه ها می باشد, متاسفانه با ا

 د. باید می شنچه نیال و دم و اشکم گردید و شد آ , چنان تغییر کرد که حکایت شیر بیاقتصادی فنی تهیه شده بود
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کز از آن یت مربه علت عدم حما ن پرداخته شد و بعدا در دولت دهمیکی دیگر از طرح های ملی که در مرکز به آ

ه ود. امروزب قدام(طرح آپا) آمادگی, پشتیبانی و اتوسط ستاد توسعه فاوا در معاونت علم و فناوری پی گیری شد, 

 وفضای تبادل اطالعات در کشورها رو به توسعه است و همین هست که پایه های خدمات الکترونیکی 

ی, تصادتماعی, اقدر وجوه مختلف فرهنگی, اج جازی که. در این فضای مگسترش فضای مجازی را در پی دارد

 ر اینترنتثال دامنیتی و ... اقدامات فراوانی انجام می شود, اقدامات مخرب نیز رو به گسترش است که برای م

د تا ه گیری شورائما دمواردی از آن را می توان مشاهده نمود. اقدامات مجرمانه فنی یا اخالقی و غیر آن الزم است 

 وه اال بودیار بالکترونیکی در کشور با امنیت مناسب و اعتماد عمومی جریان یابد. اهمیت موضوع بس همه خدمات

باید  های مسئولنهاد , لیکن کمتر به آن پرداخته می شد. برای بستر سازی و پشتیبانی فناورانه از اقداماتی کههست

ند اجراء شد.  عالیت می نمودحوزه تخصصی ف دانشگاه که هر کدام در یک 7انجام می دادند این طرح با همکاری 

ه بج کار را نتای و می نموداین واحدهای هفت گانه عمل  مرکز تحقیقات به عنوان هماهنگ کننده و ناظر بر عملیات

د می دا رخ اخالل هائی که در محیط های الکترونیکی صنایععالوه بر این  کرد.نهادهای ذیربط گزارش می 

تی ظیم و حیاعطرح  مقابله می شد که برای مثال از ویروس استاکس نت می توان یاد کرد. این رصد نموده و با آنها

 توسط رئیس جوان مرکز در دولت دهم متوقف شد.

 60ی به حدود میلیارد تومان بود که با پی گیر 5الزم به ذکر است که در ابتدای خدمت اعتبارات مرکز حدود 

ه سیک بازه  ه درک ی فوق الذکرآزمایشگاهها به فقط ت. حجم اعتبارات تخصیصیقاء یافمیلیارد در پایان دوره ارت

 ساله به بهره برداری می رسیدند حدود سی میلیارد تومان بالغ می شد.

قت و ان عالیمدیر. اشاره کنم کمی به آنگفتنی ها در این باره زیاد است که بد نیست و اما خصوصی سازی که 

قل شود. ا منتبه آنه خصوصی سازیفشار زیادی وارد می کردند تا مرکز در فرایند  رشرکت مخابرات از طریق وزی

را که مرکز را چآن شد, از در وزارتخانه مانع  44اصرار بیش از حد بنده به عنوان عضو شورای خصوصی سازی اصل 

 اند.مباقی  رکزو م فق شدهبه عنوان یک سرمایه ملی می دانستم و چوب حراج به آن را ناروا و البته در این کار مو

دیگر ذگر کنم که بعدا دستگاههای دیگری مانند  از یک اقدام ابتکاریبد نیست در بخش فعالیت های پژوهشی 

در  1386اعتبارات دستگاهها در سال  %1وزارت نفت از آن رویه استفاده نمودند. می دانید که قبل از آن که داستان 

ش اختصاص یابد, در مجموعه وزارت و با توجه به بودجه های عملیاتی شرکت ن پژوهبودجه های سنواتی به عنوا

وجود داشت که باید زیر نظر وزارت هزینه می شد. با استناد به این قانون, در همه استانها  %1های مخابراتی این 

استانی ترکیب  راه اندازی شد که از اساتید و محققان محلی, مدیریت و کارشناسان مخابرات کمیته های پژوهشی

استان در زمینه های شرکت های وابسته وزارت در می شدند. وظیفه این کمیته بررسی طرحهای کاربردی مورد نیاز 
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 3000بیش از در آن دوره  میلیون تومان را تصویب و اجراء کنند. 50مخابرات و پست بود و اجازه داشتند تا حدود 

ایجاد فضای . ندمورد آن تصویب و اجرا گردید 1200که حدود  واصل شد ها طرح در سطح کشور به این کمیته

تحقیق و توسعه در شرکتهای استانی که الزمه رشد و بهره وری است و مشغول شدن و تشویق 

کارشناسان به انجام تحقیق و ایجاد روحیه جستجوگری در بهبود امور فنی از اهداف این طرح بود که 

 ی در کنار حقوق جاری خود نیز بهره مند شدند.و البته از مواهب مال محقق گردید

به توان  انهغرورم انه و البته روحیهنابخردهمه رشته ها پنبه شد و با مدیریت دولت دهم, تقریبا  که درافسوس 

ول وره افداین ا مرکز به دوره فترت و مرگ تدریجی دچار شده است تا ببینیم آی ین به رجال سیاسی,منسوبجاهلی 

 شد یا خیر؟ سپری خواهد

 

 نمونه ای از سفرهای استانی
 اربردی پست و مخابراتک-دانشکده علمی   5-2

ه دوره لیت داشت. سابقه این دانشکده ارائفعا واحدهائی بود که زیر نظر معاونت آموزش, پژوهش و امور بین المللاز 

کاردانی و سپس کارشناسی  های تخصصی مورد نیاز واحدهای فنی مخابراتی و غیر آن بود که ابتدا در سطح

ناپیوسته اجراء می شد. به مرور به این نتیجه رسیدیم که ادامه کار دانشکده چنانچه بخواهد وارد دوره های رسمی 

مدت و علمی و اقتصادی ندارد. با توجه به این که ماموریت آن در رابطه با دوره های کوتاه  دانشگاهی بشود توجیه

بود, فعالیت آن دانشکده  و به مراکز آموزشی واحدها منتقل گردیده حذف شدهیبا کاردانی های تخصصی هم تقر

به شرکت  تقریبا متوقف و در شورای خصوصی سازی مقرر گردید به مجموعه قابل انتقال در فرایند خصوصی سازی

 مخابرات ایران واگذار گردد.
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 ارتباطات پست و موزه   5-3
ه رهای توسعر کشوتاریخ تحول علم و فناوری امروزه از مقوالتی است که د !و ما ادراک الموزه ,الموزه ,الموزه

ود زمینه وج ر ایندیافته و صنعتی و نیز در حال توسعه به آن پرداخته می شود. دالیل زیادی برای سرمایه گذاری 

ا به رمردم  است که بخشی از وقت جنبه سرگرمی, تفریحیدارد که کمی به شرح آن می پردازم. اولین دلیل آن 

ای وعه هبه خود جلب می کند. دوم این که چنانچه مجم و حتی علمی لحاظ عالئق علمی, فرهنگی و اجتماعی

یا گردد, جی مهخوب دیدنی و موزه ای در یک کشور وجود داشته باشد و شرایط الزم برای گردشگران داخلی و خار

 ای اقتصادایه هاز عوامل و پیاری از کشورها امروزه می تواند در اقتصاد ملی تاثیرگذار باشد. چیزی که در بس

ای بر منظر آموزشی و بیان رشد و سیر تحول فناوریمحسوب می شود. سومین دلیل این که از  گردشگری

 قان مراکزمحق و نیز مقاطع مختلف در مراکز آموزشی و پژوهشگران عموم مردم و خصوصا دانش آموزان, دانشجویان

و  ساخته تکرق و مبتا روح کاوشگر آنها را تحریک نموده افرادی خال مفید و بلکه ضروری باشدمی تواند  تحقیقاتی

امعه یک ج پرداخته شوند. مالحظه می کنید اهمیت موزه ها خصوصا از نوع تخصصی و فناوری چه نقش مهمی در

 می تواند داشته باشند.

به این  تقادیکه جناب وزیر وقت اصال اع ه کردموزه های پست و مخابرات, مشاهدبه عنوان رئیس هیئت امناء م

 مینی و درمام خاموضوع ندارد. ساختمان قدیمی پست که خود از آثار تاریخی کشور به شمار می رود و در خیابان 

ن ل به عنواای قبهجوار مجموعه هائی نظیر وزارت خارجه و ... قرار دارد و در یک طرح تفصیلی گردشگری در دولت 

ست و پهای  زه ها تصویب شده بود, با هزینه های قابل توجهی آماده سازی می شد تا مجموعه موزهمجموعه مو

وزه گرفته ت امناء مر هیئدمخابرات و فناوری اطالعات) کامپیوتر و ...( مورد بهره برداری قرار گیرد. با تصمیماتی که 

 ی در جوارادیوئرنیز در محل اولین ایستگاه  شده بود طرحی تهیه و در راستای تکمیل آن یک مجموعه موزه رادیو

 ال یابد. انتق بنا بود به محل موزه ها در مکان فوق الذکر ی گردید کهراه انداز ساختمان وقت شرکت مخابرات
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متاسفانه جناب وزیر همراهی نکردند و نظرشان این بود که موزه با محتویات آن را به سازمان گردشگری که در کار 

در اختیار وزیر که از خدمات شایان جناب  %1اعتبارات ا در گل مانده است واگذار کنیم. در جائی که خود پ

و باید صرف آموزش, پژوهش و توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات می شد و عمده این  مهندس غرضی بود
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نامرتبطی می شد(, قاعدتا کمی  و احیانا بود) و نمی دانم چگونه و صرف چه امور ماموریت ها در حوزه این معاونت

محروم گشته و حتی زحمات بسیار زیاد دوستان موزه از آن اعتبارات به علت کوته فکریها  .هم باید به موزه می رسید

آقای و  موزه مخابرات استان تهران به عنوان مجری عمرانی طرح نند مهندس محمود خسروی, مدیر عاملخوبی ما

تشان ابتر ماند. خداوند به اینان اجر دهد و زحما ,بودند تخصص در امر موزه هممکه  رئیس موزه مهندس عظیمی

 نیز و بلکه موجب خسارت ندبگذرد که سرمایه ملی را معطل گذاشت برخی هم ماجور باشد و از سر تقصییرات

 .ندگردید

 

ی را از به الفن, مصوالزم به توضیح است که جناب مهندس غرضی در زمان تصدی خود بر وزارت پست, تلگراف و ت

تبارات خود را در اع %1مجلس گرفته بودند که بر اساس آن شرکت مخابرات ایران و مجموعه های آن همه ساله باید 

ل و بین المل امور واختیار وزارت خانه می گذاشتند که در متن قانون آمده بود که برای توسعه امر آموزش, پژوهش 

ه مصرف ز نظر نحوالیکن ت و ارتباطات هزینه شود. قانون از نظر منابع کامال شفاف وامور انسانی حوزه فناوری اطالعا

 تهیه نظورمین مبه ه ئین نامه ایماه های ابتدائی همکاری با وزیر پیش نویس آمسکوت بود و علیرغم این که در 

رف هم مص حل شود و ابالغ می شد, دیوان محاسبات که در ابالغیه تفریغ بودجه سالیانه ایراداتشد تا هم 

تالفی موارد اخ له ازآن شفاف گردد, جناب وزیر زیر بار تصویب آن در شورای معاونین نرفتند و تا آخر دوره چهارسا

 ببینید. من به وزیر را نمونه هائی از مکاتبات اعتراض آمیز فی مابین بود.
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 وام وجوه اداره شده    5-4
نیز مقرر شده بود که  در این وزارت 82دستگاهها هنوز هم وجود دارد و ظاهرا از سال وجوه اداره شده در برخی از 

بالغ بر  1384که تا سال را شرکت های مخابراتی زیر مجموعه برابر لیستی این وجوه  سنواتی, بودجه برابر مصوبات

میلیارد آن واریز شده بود  30 ین کنند.  البته تا مهر آن سال فقط حدودمیلیارد تومان می گردید را تام 60حدود 

برسد. مسئولیت این کار زیر نظر شورای وام به عهده بنده قرار داده  ICTکه می بایست به مصرف وام برای توسعه 

, کمیته ای برای بررسی بر اساس دستورالعمل مصوب شورای وام در وزارتخانه که خود نیز عضو آن بودم. شد
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تشکیل داده شد. با راه اندازی یک سایت که در سراسر استانها قابل دسترسی بود درخواست متقاضیان و تصویب آنها 

و تنها با یک گروه سه نفری در تهران این موضوع مهم که خود در اشتغال زائی حوزه سهم به سزائی داشت, مدیریت 

تا  83و  82در دو سال  گردید. برای این که حجم کار دانسته شود به ذکر چند آمار بسنده می کنم. کل مصوبات وام

آن مربوط  %90میلیارد پرداختی بود که بیش از  8میلیارد مصوب و  10که من کار راشروع کردم حدود  84مهر ماه 

به بقیه استانها اختصاص داشت. در پایان دوره چهارساله, یعنی حدود  %10به متقاضیان در تهران و کمتر از 

آن مربوط  %36ارد مصوب و در همین حدود پرداختی داشتیم که حدود میلی 110, مجموعا حدود 1388مردادماه 

جناب کارمزد وام در دوره قبلی وزارت  به متقاضیان وام در استانها مربوط می شد. %64به متقاضیان در تهران و 

ل بعد محدود و در سا %12تا  9در حالی که در سال اول دوره اینجانب کارمزد به  %15تا  12بین  ,آقای معتمدی

استان کم برخوردار, کارمزد متقاضیان وام که در آن استانها باید هزینه  13تقلیل یافت. همچنین برای  %9تا  6بین 

 محدود گردید. %4می کردند, به 

 ت بانک بودگروه کاری مطابق جدول زیر دسته بندی و از طریق بانک عامل وزارت خانه که پس 10وام ها در  

قرار داده شده  روز کاری 45زمانی متوسط از زمان ارسال درخواست تا اجابت پرداخت حدود پرداخت می شد. بازه 

 ی رسید.میلیون تومان و حداکثر آن به حدود یک میلیارد تومان م 20کمترین اعتبار وام پرداختی  بود.

 

 صندوق حمایت از الکترونیک     5-5
ه صندوق به عنوان عضو هیئت مدیر 1385در دیماه  با حکم جناب آقای دکتر طهماسبی وزیر صنایع و معادن

هام این سادامه یافت. صاحبان  1389حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک منصوب شدم که تا سال 

اشند که عات می بی اطالصندوق دولتی وزراء اقتصاد,  دفاع,  صنایع و معادن,  علوم و تحقیقات,  و ارتباطات و فناور

میلیارد تومان  10ا ت 5رف وزیر هم در مجامع ذیربط شرکت می نمودم. اعتبارات این صندوق ساالنه حدود البته از ط

ا در بهترین رنفر و هیئت مدیره و یک مدیر عامل داشت که می توانید عملکرد آن  60بود و سازمانی با حدود 

تو خود حدیث  وان  بود, مقایسه کنید میلیارد توم 30وضعیت با عملکرد وام وجوه اداره شده که ساالنه حدود 

 مفصل بخوان از این مجمل!
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 امور بین الملل      5-6
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 وسخن آخر از این برهه    5-7

ز نظر قت چه اآغاز شد و با توجه به مشکالت زیادی که وجود داشت و ناهماهنگی هائی که با وزیر و 1388سال 

ن و با ایشا نظر بینش مدیریتی وجود داشت ابتدای سال استعفا نمودم, لیکن به درخواست روش و منش و چه از

وکول و مابات زمان حساسی که در پیش رو به جهت انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت به بعد از انتخ توجه به

ینه های ر زمددادم و  انجام یافت و اگرچه در پیشگاه خداوند منان راضی هستم که آنچه در توان داشتم انجام

انی به امات فراوی اقداین دستگاه دولت ت و اتصال بیشتر دانشگاهها بهمختلف توسعه حوزه فناوری اطالعات و ارتباطا

,  له ایگذکر  باشکل زیر(, لیکن نهم هم  مورد تقدیر قرار گرفتم ) وقوع پیوست که از طرف ریاست جمهور دولت

 دارم که دوست دارم ارائه کنم.از خود در دولت های بعدی  اساسی به افراد بعد توصیه هائی

بدون اغراق و تعصب و صرفا برای این که به سهم خودم از سایر خدمتگزاران دولت نهم )به استثنای این حقیر( 

سپاسگزاری کرده باشم, می گویم که غالب افرادی که در سطح وزراء و معاونین آنها خدمت می کردند بدون 

ای جناحی و سیاسی معمول به شرف خدمت نائل شده بودند که جز انگیزه خدمت نداشتند. با روحیه وابستگی ه

جهادگونه ای که وجود داشت ) منظورم در دولت نهم است( همه فعال بودند. از بعض روشهای نامناسب رئیس 

یل گاه و بیگاه با وزیر جمهور که البته در جای خود دارای نقدی جدی است و من نیز نمی پسندیدم و بهمین دل

خودمان بگومگو داشتم, حجم کارهای انجام شده قابل تقدیر است و نباید به دلیل زد و بندهای سیاسی آنها را 

نادیده گرفت. موضع گیریهای بعدی آقای احمدی نژاد چه از نظر فکری و اعتقادی و چه از جهت اجتماعی و 
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دفاع نیست و بهمین دلیل یاران اصولی دولت نهم هم به تدریج از اقتصادی,  خصوصا در دولت دهم,  اصال قابل 

ایشان فاصله گرفتند. اما و صد اما گناه افراد متعهدی که در یک دوره ای دارای خدمات شایانی بوده اند چیست که 

آیندگان با انگ احمدی نژادی انگار که ذنب الیغفر داشته و از ارائه خدمت به مردم محروم بمانند. به هر حال 

قضاوت خواهند کرد که چه کسانی اهل خدمت بی دریغ بودند و چه کسانی با ادعای خدمت,  مردم را از 

 و باند بازی ها و سیاسی کاری ها را در اداره امور کشور برقرار و رواج دادند.خدمتگزاران واقعی محروم کردند 
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 (1391-1389فاوا) و فناوری رئیس جمهور, ستاد توسعه  یمعاونت علم .6
تاقم در دانشکده او بازگشت به دانشگاه, حدود یکسال با فراغت کامل در  88 پس از خاتمه ماموریتم در مردادماه

 وریت بهماران مصرفا به امور علمی و تحقیقاتی پرداختم. عالوه بر انجام وظایف عادی دانشگاهی که حتی در دو

ه که به نمود لو تکمی ریرا جمع آو جلسه قرآن اساتید دانشگاهوط به مطالب مربنجام می شد, وزارت ارتباطات ا

که  1378منتشر شد. یادآوری می شود در سال  "امیرالمومنین, علی)ع( در قرآن" صورت کتابی تحت عنوان

دکتر  لوم وعمسئول دانشکده مهندسی برق شدم در یک جلسه ای که با حضور حاج آقا علیرضا نوری از دانشکده 

ر ه یکبار دو هفت, این جلسه پایه گذاری شد که معموال هر در از دانشکده مکانیک در دفتر کارم برگزار شدقاجا

را می  ت خوددانشکده های مختلف و به مناسبت هائی در منازل تشکیل می شود و متاسفانه هم اکنون دوره فتر

ضیح با تو است را جمع آوری و ین)ع(آیات قرآن که در شآن امام امیرالمومنگذراند. مدت ها در این جلسه 

ی راغتی نسبفود که باین کتاب خود از برکات این دوران در اختیار دوستان قرار می دادم.  ائه کرده وخالصه ای ار

 پیدا نموده بودم.

می ن عللطانخواه معاوبود که زنگ تلفن اتاق به صدا در آمد که از دفتر سرکار خانم س 89فکر می کنم اوایل مهرماه 

نون ن را تا کایشا فناوری رئیس جمهور درخواست مالقاتی با ایشان را می نمود. عرض نمودم توفیق آشنائی و زیارت

ردم و ا تکرار کطلب رنداشته ام, اما به رسم ادب برای نشستی با ایشان برنامه ریزی شد. در حضور ایشان هم همین م

اونت ر زمان معدال و باز شد. بنده با موضوع آشنا بودم زیرا قب زیر نظر ایشان باب بحث در مورد ستادهای راهبردی

ده ونیک درآمالکترقبلی, یعنی آقای دکتر واعظ زاده و با حکم ایشان به عضویت یکی از این ستادها به نام میکرو

ه کو این ات رتباطابودم. خانم دکتر سلطانخواه در رابطه با این که چرا علیرغم اهمیت موضوع فناوری اطالعات و 

 ده بیش ازد. بندومین اولویت نقشه جامع علمی کشور است, هنوز ستادی در این رابطه وجود ندارد, مطالبی گفتن

ا وضیحاتی رتودم, آنچه که گفته شد به لحاظ آن که حداقل در یک دوره چهار ساله مستقیما با مشکالت آن درگیر ب

ن و آ, چند گونه گی و فرادستگاهی بودن  ICTوله مهمترین مسئله آشفتگی کشور در مقاضافه کردم که 

ا بعدا ب . همین امر موجب شد کهنیز چند گانه گی مراکز تصمیم گیری و مدیریت اجرائی آن در کشور است

   گردید. تاسیس تدبیر مقام معظم رهبری شورایعالی مجازی

به این بنده داده  العات و ارتباطاتستاد راهبردی توسعه فناوری اطبه هر حال با حکم ایشان مسئولیت دبیری 

پرداختم.  سازماندهی که مرحله اولیه هر اقدام است مضجات کار شروع شد.  به فوریت به  شد که با بضاعت

افراد ثابت ستاد به غیر از بنده یک نفر کارشناس و یک نفر منشی و مسئول دفتر بودند. سه کارگروه از متخصصان 
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آنها هم به گونه ای بود که در امر صنعت و مسائل اجرائی حوزه  آشنا بودند تشکیل صتعت و اساتید دانشگاه که 

گردید که به طور مستمر و منظم هر دو هفته یکبار برای وظایفی که تعیین شده بود, تشکیل جلسه می دادند و 

نت, سایت ستاد در مجموعه سایت معاو خودم هم تقریبا در همه جلسات برای بحث و تبادل نظر شرکت می کردم.

راه اندازی شد تا هم اطالع رسانی شود و هم بعدا مراجعین, از بخش خصوصی, مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی بتوانند 

 برابر فرم های مربوطه در ارائه طرح های کالن و ملی خود وارد شده و تماس برقرار نمایند.

بته م, که الیرور کنمداشته و هنوز به آن معتقد هستم بد نیست نظراتی را که در رابطه با ستادهای راهبردی توسعه 

 معلمی و سایر مسئولین هم داده ام که عینا در ذیل آورده ا در بادی امر کتبا به معاون محترم

 

 ستاد توسعه ارتباطات و فناوری اطالعات

 

 

 

 

 

 

 نقش ستادهای راهبردی

 معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور
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23/11/89    اطالعات و ارتباطات دبير ستاد توسعه فناوری
 مقدمه

 ه است:رئیس جمهور محترم برای ایجاد معاونت علمی و فناوری موارد ذیل اشاره شد 15/11/1385در حکم 

 برقراری ارتباط دانشگاه و صنعت .1

 اولویت بندی طرح های کالن و ملی و حمایت از شرکت های دانش بنیان .2

 ایه های ملیهماهنگ و هم افزا نمودن منابع و سرم .3

گاه ز نظر جایاید اببه نظر می آید تشکیل ستاد های فناوری های راهبردی منطبق با موارد سه گانه فوق بوده و 

ا رتادی زیر سظایف وسازمانی در الیه ای قرار گیرند تا اشراف الزم بر دستگاههای اجرائی را داشته و بتواند 

 انجام دهد:

 (  شناخت و تحلیل سیاست های کالن)اتاق فکر دولت 

 رهگیری تأمین اهداف سند چشم انداز 

 نظارت بر برنامه های اجرایی دولت .1

 نظارت بر اجرا و هماهنگی پروژه های ملی .2

 گاه پایش و ارزیابی اجرای سیاست ها، قوانین و مقررات دولت و گزارش آن به دولت و دست

  های اجرایی

 

 نهادینه کردن وظایف ستادها در کشور

ولتی ادها به کارگیری ظرفیتهای کارشناسی و تخصصی موجود کشور خصوصا در بخش غیر دنقش عمده ست

 واتید است. وجود انجمن های علمی تخصصی که بعضا همایش های علمی را نیز در کنار خود دارند، اس

فته مت گردانشجویان، نخبگان کشور مجموعه ارزشمندی است که در یک سازماندهی مجازی می تواند به خد

خود  فکری شوند. شرط الزم برای تحقق این مهم وجود ذهنیتی است که این مجموعه را به عنوان پشتیبان

 پذیرفته و در دولت ایجاد و یا تقویت شود. 

از طرفی وجود کمیته، کارگروه، شورا های متعددی در کشور وجود دارند که نه تنها در ماموریت که حتی بعضا 

د ستادها را نقض غرض نموده و یا الاقل کم اثر می نماید. چنانچه اصل بر در نام هم مشترک هستند وجو

اثربخشی و بازدهی قابل قبول باشد و نتوان از جهت سلسله طولی و تقسیم کار عرضی نسبت آنها را معین کرد 
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وجود همه آنها به صورت همزمان موجب اتالف منابع انسانی و مالی می گردد. علیهذا تصمیم جدی در 

کمیسیون و  20زتعریف و ماموریت آنها ضروری به نظر می رسد. برای نمونه کارگروه فاوای دولت شامل حدود با

کمیته است که اگرچه هدف از آن چابکسازی تصمیم گیری و اجرای طرحهای در حوزه فاوا بوده است که کاری 

 ار بعید است. لذا پیشنهاد می شود:درخور تقدیر است لیکن با این مجموعه و سایر موارد مشابه تحقق این بسی

شخصی در ولی متشکیل ستادها باید از نظر موضوعی بررسی وصرفا مواردی تشکیل و یا ادامه یابند که مت .1

ستگاههای یفی دکشور نداشته و یا فرادستگاهی باشند. بدیهی است که ستادها نباید در امور جاری و تکل

 ریتی واگذار شود.اجرائی دخالت کنند مگر از طرف آنها مامو

سی امور ارشنابا تشکیل ستاد کلیه کمیته, کارگروه, شورا و موارد مشابه حذف و تنها مرجع بررسی و ک .2

ظایف ند. وراهبردی علم و فناوری تا مرحله تصمیم گیری و وضع مقررات در دولت, ستادهای مصوب باش

وگیری شخص جلمنابع بدون هدفگذاری مستادها باید معین گردیده تا از انجام امور سلیقه ای و توزیع 

 شود.

ت علمی مکانااستادها به منزله بازوی فکری و پژوهشی دولت)به سان مرکز پزوهشها برای مجلس( از همه  .3

جمن ن, انو تخصصی کشور ازقبیل دانشگاهها, مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی, شرکت های دانش بنیا

 لیاتیی بررسی موضوعات ارجاعی از دولت, طرحهای عمهای علمی و همچنین دستگاههای اجرائی برا

ر تایج را دنموده نمطابق تکالیف برنامه توسعه و سایر اموری که در تصمیم سازیهای کالن موثرند استفاده 

 اختیار دولت قرار می دهد.

لت دو ز طرفاز نظر ساختاری ستادها زیر نظر مستقیم معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور به نیابت ا .4

 اداره می شوند و دستگاههای اجرائی موظف به همکاری با آنها خواهند بود.

 ستاد توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات)فاوا(

فصل به شرح  5ا در با این دیدگاه ستاد توسعه فناوری اطالعات و ارتباطات)فاوا( محورهای اصلی ماموریت ها ر

 ذیل تعریف نموده است:

  ت(در سطوح مختلف عمومی، کارشناسان و مدیران )خدمات و صنع ITاربرد فرهنگ سازی کفصل اول: 

  ررات و حقوق)نرم افزار، سخت افزار(، شبکه و امنیت، مق ICTهای کمک به توسعه زیرساختفصل دوم: 

  ارکو رونق کسب و  ICTدانش فنی، تبدیل ایده به محصول، تجاری سازی محصوالت  تولیدفصل سوم: 

  اوافای کالن و ملی حوزه توسعه وهای کاربردی قیقات و پژوهشتحفصل چهارم: 
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و ارزیابی تحقق اسناد توسعه و  های حوزه فاوا، تحلیل عملکردریزیهگذاری و برنامبررسی سیاستفصل پنجم: 

 آسیب شناسی جهت روند توسعه فاوا

 

 نکات حائز اهمیتی که باید به آنها پرداخته و تصمیم گیری نمود:

معاونت؟  حوزه سازمانی ستادها مستقیما زیر نظر معاونت محترم رئیس جمهور هستند یا دیگری در از نظر .1

حترم و اونت ماین دو با مع رابطه سازمانیدر اینصورت رئیس ستاد چه کسی و نسبت او با دبیر ستاد و 

 .استبسیار مهم  وحدت فرماندهی و گردش کار سازمانیمعاونین او چیست؟ این موضوع از نظر 

دها و ه ستاچنانچه بخشی از وظایف ستادها پرداختن به طرح های کالن , ملی و فرادستگاهی است رابط .2

ز عین تا اباید م تحویل به بهره بردار, اجرا و نظارت, تصویب, تعریفمرکز طرحهای کالن در مراحل 

 انجام کارهای موازی و تداخل وظایف خودداری شود.

دکتری(  وارشد  دانشگاهها ) طرحهای پژوهشی, آزمایشگاهها, پایان نامه هایسیاست ستادها در رابطه با  .3

 آماده و تجاری سازی, تبدیل ایده به محصولو میزان حمایت,  شرکتهای دانش بنیان و سه موضوع: 

 د.ون شوو چگونگی و سقف حمایت از آنها باید روشن و به صورت دستورالعمل مد سازی برای صادرات

 اید دریک ضرورت حتمی است که ب اتاق فکر هیئت وزیران / کمیسیون های دولتوان ستاد ها به عن .4

انچه ال چناین مورد طرح مدونی تهیه شود. هر چند ممکن است این آرزویی مورد عالقه باشد به هر ح

سی و ارشناکموضوع جدی باشد ستادها می توانند با بسیج و بهره گیری منظم و پیوسته از ظرفیت های 

 هاین وظیفه ب ی کشور در راستای برنامه های توسعه اقدام و در تصمیم سازیهای دولت موثر باشند.تخصص

 هداف دولت ها موثرتر است.مراتب از موارد پیشگفته ضروری تر و در پیشبرد و تحقق ا

 نتیجه فعالیت ستاد که از طریق کارگروه های سه گانه:

 ت,  ج:  شبکه و امنیتالف: فناوری اطالعات,  ب:  فناوری ارتباطا

ه طرح های بمیلیارد تومان بود, که در دو  بخش وام های کم بهره  10انجام می گرفت طی مدت دو سال حدود 

امور  تا درشرکت های خصوصی و اعتبارات پژوهشی به طرح های محققین دانشگاهی و مراکز پژوهشی بود که عمد

 1391هرماه موایل اکشور فعالیت می نمودند. این برهه خدمت نیز  کاربردی و توسعه ای و نیازهای راهبردی و کالن

 به پایان رسید و دوباره به کار اصلی مان که در دانشگاه هست باز گشتم.

 هر کسی چند روزه نوبت اوست  دور مجنون گذشت و نوبت ماست
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 سالگی تمام شد و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم!! 60 .7

ذشته است سال گذشت و این سطور جستاری در آنچه گ 60سالگی است, یعنی  61 آغازی بر 1393پانزده خرداد 

 است:چنین  1393خرداد  15ی این حقیر تا تاریخ  سابقه می باشد.

 

   د دانشکده مهندسی برقاستا
 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی, تهران

 سوابق تحصیلی

 1358به وزارت پ.ت.ت سابق, سال مهندسی مخابرات, دانشکده مهندسی مخابرات وابسته  .1

  1367خابرات دانشگاه تربیت مدرس, تهران م -کارشناسی ارشد )مدرسی( برق .2

 1375خابرات, دانشگاه منچستر انگلستان, م -, برق PhDدکتری .3
 

 سوابق آموزشی

ههای درس مختلف در دوره های مختلف کارشناسی و تحصیالت تکمیلی در دانشگا 10تدریس بیش از  .1

, 2و  1خابراتم,  2و  1تا کنون که برخی از آنان عبارتند از: مدارهای الکتریکی  1364از سال تهران 

ت سیار, خابراسیگنالها و سیستمها, سیستمهای رادار, پردازش سیگناهای دیجیتال, مخابرات پیشرفته, م

 ن.زما -و کدهای فضا MIMOتئوری تخمین و آشکارسازی, سیستمهای 

 ارشناسی ارشد و دکتری طراح سئوالت کنکور ک .2

 

 سوابق پژوهشی

 طرح های تحقیقاتی

  78سال  8G8MB   مکان سنجی ساخت و تعیین مشخصات رادیوی مابکروویو دیجیتال ا -1

  79سال                    ابه شبکه سیار زمینی     پشبیه سازی باند    -2

  79سال    ری رادا RCSررسی و اندازه کٌیری کالتر دریا و محاسبات ب   -3

 82سال       ITMCموبایل ,   MSCپیاده سازی پروتوکلهای   -4

 84سال   ررسی وضعییت تحصیلی دانشجویان رشته های مهندسی, سازمان سنجشب  -5

 85سال   ,Customer Care& Billing centerیمانکار تحقیق و بررسی انتخاب پ -6

 86سال شبکه های حسگر و روش کنترل قدرت تخریب, ررسی روشهای بازدارنده در مقابل حمله بهب -7

 88سال ررسی طرح پشتیبانی مخابرات بی سیم باند پهن , آزمایشگاه پردازش و مخابرات باند پهن,ب -8

 88سال    ,  BPLCرح انتقال داده پر سرعت روی خطوط انتقال برق, ط -9

 92الس     نتقال داده پرسرعت از طریق لوله های انتقال گازا -10

 تحقیقات دانشجوئی

 پایان نامه کارشناسی 40راهنمائی بیش از  -1

 پایان نامه کارشناسی ارشد 60راهنمائی -2

 پایان نامه دکتری  6راهنمائی   -3
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 له در کنفرانسها و مجالت معتبر داخلی و بین المللی مقا  110تالیف و انتشار بیش از   -4

 1392نشگاه, سال پژوهشگر نمونه دا -5

 

 و ترجمه یکتابهای تالیف

 ,  R.A.Williams,1987,Prentice-Hall تحلیل و طراحی سیستمهای مخابراتی, تالیف  .

 .1367انتشارات دانشگاه صنعتی خ. ن. طوسی, سال 

  1369, انتشارات نور, P.Z.Peebles, 1987, Prentice-Hall سیستمهای مخابرات دیجیتال, تالیف .

 , allH-, Prentice1997Ed.  nd2ppenhiem & Wilsky, Oسیگنالها و سیستمها, تالیف .

 .1377انتشارات دانشگاه صنعتی خ. ن. طوسی, سال  

  1392  سومزار, انتشارات دانشگاه تهران, چاپ پردازش سیگنالهای دیجیتال,نرم افزار و سخت اف .

 1391 پ دوم, چا1388اصول سیستمهای بیسیم و سیار, انتشارات دانشگاه صنعتی خ. ن. طوسی, سال  .

 1391امیرالمومنین علی)ع( در قرآن, انتشارات  یاس نبوی, چاپ اول  .

 1376سال  PSPICEجزوه درسی تحلیل مدارات الکتریکی با استفاده از نرم افزار  .

 1387جزوه درسی تئوری تخمین و آشکارسازی , سال  .
 

ه آن طور ک ورم کهز دست رفته تاسف می خبه عمر انمی دانم چقدر مفید بوده ام, می توانستیم بهتر باشیم, گاهی 

ه کتان قدیم ن دوسباید نتوانستم خدمتی کنم! در مقابل آنان که خالصانه جان خویش را ایثار کردند و بعضی از آ

 ؟ می کنیم شهید شدند غبطه می خورم. آنها چه کردند و ما چه

 چه کنی؟ چون باشی؟ کی روی؟ ره ز که پرسی؟ کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش

 1393خرداد  15         

 8/8/1400در حال تکمیل سالگی ..... 60..... و پس از 

 د آن که این تاریخسالگی به بعد خود را به نگارش درآورم. امی 61با تقاضای برخی, تصمیم گرفتم سطوری از آغاز 

ب ظر و تجاراز ن د. به قول معصوم, استفادهبرای خوانندگان مفید افت که در آن می آید, نگاری به همراه نکاتی

 دیگران به عقل آدمی می افزاید و شاید بتوان از این نکات بهره برد.

 

 

 جمعه بهشت زهرا           4/8/87
 صبح و شامان هرچه كوشيديم  بنهاديم  ما       ت دنياي فاني را وداع گفتبم ما عاقب

 لطف حق شايد شود بار دگر ترحيم ما              گرگنه كرديم اينك چاره اينجا هيچ نيست
 شادي ما را بدان با خواندن حمدي به ما          اي كه برگلزارما بهر زيارت آمدي
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 حق بدان آخر درين ره بايد آمد سوي ما گشتن تو لختي بهر خود انديشه كن وقت بر

 ام "عاصيِ" بهر آن دنياي باقي توشه اي تواني خدمتي  دستت ميرسد تا مي اي كه
 

 

 

 

 

 

 عکس ها و خاطره ها
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 1394-93شرکت ارتباطات زیرساخت 

 

 
 تهران - 1393اولین همایش فضای مجازی پاک 
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  مشهد – 1395 هیئت مرکزی جذب اعضای هیئت علمی
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 بازدید از مرکز آموزشی پست
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