


... ًمص خبًَادُ ٍ هزّت دس هَفمیّت یه داًطوٌذ

ثیبى خبعشات ٍ تدشثیّبت ضخصی *** ***
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پیص سًٍذُ یب سیشوٌٌذُ ثِ عشف ثبال ٍ خلَ دس خْت هثجت ;هَفمیت یب پیطشفت 

فیلتشی ثشای ضفظ ػمبیذ، اسصضْب ٍ ًگشضْبی فشٌّگی دس خبهؼِ ;  خبًَادُ

(اسالم: ػبم)لَاًیي الْی ثشای صبضجبى ػمل ٍ فىش  ;  دیي

 

(ضیؼِ: خبظ)عشیمِ ٍ سٍش اعبػت اصلَاًیي الْی  ; هزّت

است هٌظَس آى است وِ اٍ دیي  هزّجی  دس ػشف هؼوَل ٍلتی هی گَیین فشدی

.داس است ٍ همیّذ ثِ اصَل ٍ فشٍع دیي است



:اثشات خبًَادُ ٍ هزّت دسهَفمیّت ّب ٍ پیطشفت ّب 

اخالق ضخصی+ اسصضْبی دیٌی ; ٌّدبسّب ٍ اسصضْبی دسًٍی 

تؼبدل  +اًظجبط  +ًظن  ;ضىل گیشی ٍوٌتشل ًفس ; ضفظ اسصضْب 

 

وبّص  + اًدبم فؼّبلیتْبی هفیذ   +افضایص هْبست ّبی اختوبػی  ;ػبدات دیٌی 

تمَیت ضسّ اًسبى دٍستی ٍ هْشثبًی+ اًطشافبت اختوبػی                            

سضذ ضسّ استمالل   +استمبء سشهبیِ ّبی اًسبًی  ;تأثیش خبًَادُ ٍ اصدٍاج 

ٍثشًبهِ سیضی                                            



:اص صهبًیىِ یبدم هیأد

 1342ضذٍدا  

ثشادس( 1+1+ )خَاّش  2

ساًٌذُ وبهیَى: ضغل پذس

ػلی ٍسٍخه



ّویطِ دٍست داضت فشصًذش هشتّت ٍ  هبدس

:هٌظن ثبضِ ٍ ثب لجبس هٌبست ثِ هذسسِ ثشُ



تب سبل 1355 هطلِّ هب: ًبصی آثبد تْشاى –

... هبدس اػتمبد داضت وِ ثسِ ّب ثبیذ اص ثسگی وبسوٌٌذ ٍ ضشفِ ای سا یبد ثگیشًذ

(سؼذی)هٌضد آى گشفت خبى ثشادسوِ وبسوشد ...ًبثشدُ سًح گٌح هیّسشًوی ضَد: هبدس ّویطِ هیگفت

تبثستبًیىِ وبس وشدم اٍّلیي 

(ثذٍى ضمَق)... سبلن ثَد 9

هطل وبس: هغبصُ تؼویش ٍ سفَگشی لبلی

تبثستبًیىِ وبس وشدم دٍّهیي ٍ سَّهیي 

هطل وبس: هغبصُ دٍزشخِ سبصی ٍ     

(ثذٍى ضمَق)هَتَس سبصی 

ثشادسی وِ  ... هبخشای آلب خَاد

...یه ضجِ ثِ خبًَادُ هب آهذ ٍ 

تبثستبًیىِ وبس وشدم زْبسهیي 

هطل وبس: هغبصُ خشاصی ٍ لَاصم  

(ثذٍى ضمَق)التّطشیش 



هبدس ًیض ػالٍُ ثشخبًِ داسی ٍتذسیس لشآى ، 

.آهَصضگبُ خیّبعی ّن دس هٌضل داضت

تبثستبًیىِ وبس وشدم پٌدویي 

هطل وبس: لٌت وَثی تشهض ٍ والذ، هیذاى ضَش تْشاى 

(تَهي 10ثب ضمَق ّفتِ ای )

تبثستبًیىِ وبس وشدم ضطویي ٍ ّفتویي 

هطل وبس: فشٍضگبُ هصبلص سبختوبًی

(هغبصُ پذسی) 

تبثستبًیىِ وبس وشدم ّطتویي ٍ ًْویي 

هطل وبس: فشٍضگبُ سَپشهبسوت دس وشج  

ٍ ًمبضی سبختوبى( هغبصُ پذسی)



هذسسِ دٍلتی ًبصی آثبد: اٍّل تب پٌدن اثتذایی 

اسالهی وؼجِ آهبل، ًبصی آثبد-هذسسِ هلّی: اٍّل تب سَّم ساٌّوبیی

هذسسِ دٍلتی ًبصی آثبد: اٍّل ٍ دٍّم ًظشی

دثیشستبى هلّی ثبثه، وشج: سَّم ٍ زْبسم ًظشی



ًیشٍی ثذٍى اعالع ٍالذیي تصوین گشفتن ثِ ( 1356)سبل آخش دثیشستبى 

ثجت ًبم وٌن ٍ تب آخش هشاضل آصهَى  خلجبًیهشاخؼِ وٌن ٍ ثشای دٍسُ َّایی 

...ٍ تست ّبی فیضیىی ٍ ثذًی ّن ثب هَفمّیت پیص سفتن، اهّب

پذس ساضی ًجَدًذ -

هبدسساضی ًجَدًذ-

ثِ  لجل اص اًمالة ثشخی خبًَادُ ّبی هزّجی اص ضغل ّبی ًظبهی ٍ ضتی دٍلتی      

...خَضطبى ًوی آهذدالیلی      

” خلجبى ّبتف” تدشثِ تلخ سمَط َّاپیوبی یىی اص اػضبی فبهیل  -

(لجل اص اًمالة)دس یه توشیي آهَصضی      

“    خلجبى ضْیذ ٍثَق هطوذی”تدشثِ تلخ سمَط َّاپیوبی ػضَی دیگش  اص فبهیل  -

(دسدٍساى خٌگ-پس اص اًمالة)    



تَهبى  20000تَهبى فشٍخت ٍ  35000ثِ لیوت  57خَد سا دس سبل  53پذس پیىبى 

( ...      دالس  2100; تَهبى  15000( + )تَهبى 5000)آًشا ثشای تْیِ ثلیظ ضیىبگَ 

.فمظ خالف ًىي! ثشٍ ثجیٌن زیىبس هی وٌی...پَل دیذی...پطت گَضتَ دیذی: سفبسش پذس

ثذلیل ػذم لجَلی دس سضتِ  1357دسسبل 

تصوین ثِ ( هٌْذسی هىبًیه)هَسد ػاللن 

...خشٍج اص وطَس ٍ ػضیوت ثِ آهشیىب گشفتن

ّذف: تطصیل ػلن، 

ٍسیلِ: وبس...

( ضیىبگَ)اص سٍص سَّم ٍسٍد ثِ خبن اهشیىب 

...سفتن  سشوبس

، فشٍدگبُ ضیىبگ1357َاسفٌذ  8

1979فَسیِ  27



ثطٌَ ًصیطتی وِ ثِ دسدت دٍا ثَد

گش دسن آى وٌی ثِ خذا ویویب ثَد

لبًَى زىیذُ ایست ص لشآى والم ضك

غبفل هطَ وِ هدشی لبًَى خذا ثَد

ثش ّن هضى ص ویٌِ ی دل آضیبى وس

هطىي دلی وِ هخضىِ آى ًَس خذا ثَد

ثب سشًَضت وس هٌوب دست ٍ پٌدِ ًشم

غبفل هطَ وِ زَة خذا ثی صذا ثَد

ضوغ ثضم هطفل ضبّبى ضذى رٍلی ًذاسد

ای خَش آى ضوؼی وِ سٍضي هی وٌذ ٍیشاًِ ای سا

یه خلذ لشآى ٍ زٌذ ثیت ضؼش: دس آستبًِ ػضیوت ثِ آهشیىب  هبدسّذیِ ٍ ًصیطت 



(ظشفطَیی، گبسسًَی، آضپضی، ثستٌی فشٍضی)وبسدس سستَساى ّبی ضیىبگَ : دٍّهیي ضغل

(ثذٍى اخبصُ وبسًمذی ٍ دالس  5تب   3 سبػتیضمَق ) 

1979

ثذٍى ًمذی ٍ دالس  3 سبػتیضمَق )وبسگش سبختوبًی دس یه ثشج دس ضبل ثبصسبصی : اٍّلیي ضغل

(اخبصُ وبس ّوشاُ ثب ًگشاًی ّبی ًبضی اص دستگیشی ٍ اخشاج

ّذف: تطصیل ػلن، 

ٍسیلِ: وبس...

ّضیٌِ ّب: پشداخت ضْشیِ داًطگبُ ٍ ّضیٌِ ّبی صًذگی



، ٌّگبهیىِ گشٍگبًْبی آهشیىبیی دس ایشاى ثَدًذ، دس تظبّشاتی ػلیِ  1980، سبل دٍّم داًطگبُدس 

ثِ  داًطدَ  200ثِ ّوشاُ ًیَیَسن ٍ سپس سی -ٍاضٌگتي دیسیبستْبی آهشیىب دس لجبل ایشاى دس 

... افتبدم ٍ دٍّفتِ دس اػتصبة غزا ثَدین وِ آى لضیِ خَد داستبًی هفصل داسد صًذاى

...صیٌتٍ خَاّشاى  ػجذاهللًبم هستؼبسثشادساى دس ٌّگبم دستگیشی 

John Doe 101 : ًبم تؼییي ضذُ ثشای هي تَسظ پلیس آهشیىب

(1359هشداد  5)سهضبى  16



ًیَیَسنٍ سپس سی -ٍاضٌگتي دی، 1980، تدشثِ صًذاى ّبی آهشیىب 



...ساًٌذگی تبوسی دسضیىبگَ ٍ خبعشات ػدیت ٍ غشیت ثب هخبعشاتص: سَّهیي ضغل

(ًمذی ٍ ثب اخبصُ وبس ٍ البهتدالس  10تب  8 سبػتیدسآهذ ) 

خشیذ ٍ فشٍش اتَهجیل ثصَست تفشیطی  +

گَاّیٌبهِ ساًٌذگی تبوسی

ّذف: تطصیل ػلن، 

ٍسیلِ: وبس ... ٍ اخز اخبصُ وبس ٍ البهت دائن ثشای سفغ ًگشاًی ّب ٍ وبّص هیضاى ضْشیِ  

(1981... ) ٍام تطصیلیٍ اضشاص ضشایظ استفبدُ اص  داًطگبُ



:فمظ اص عشیكخٌگ ایشاى ٍ ػشاق ٍ  خبًَادُدسیبفت اخجبس تلخ ٍ ضیشیي 

ًبهِ ّبی َّایی -

سٍصًبهِ ویْبى َّایی ثب دٍّفتِ تأخیش -

تلفي خجشی وٌسَلگشی ایشاى  -

تلفي ثِ ایشاى دٍهبُ یىجبس -

(No Internet, No Fax, No Email, No Mobile, 

No Money )



1982، ثشًذُ اٍّل هسبثمبت فَتجبل دس داًطگبُ ضوبلی ایلی ًَیض پبستین 



، ثَسس ّبی هتٌَع ٍ وبس  سبل سَّم ٍ زْبسم داًطگبُػولىشد تطصیلی خَة سجت ضذ تب اص 

 ...صًذگی ضیشیي هی ضَد...داًطدَیی اص داًطگبُ ثگیشم ٍ اص آى پس ًَع وبسّب ػَض ضذ

ثب پیطیٌِ خبًَادگی فشٌّگی   دختشی آهشیىبیی ، ثب هاللبت سبل آخش دٍسُ وبسضٌبسی

... ثب اٍگشفتن اصدٍاجٍضشایظ خبظ آى دٍساى تصوین ثِ 

آیب هسلوبى  : اٍّلیي سئَال اٍ ایي ثَد...هَضَع سا ثب هبدسهزّجی خَد دس هیبى گزاضتن

ثٌذُ خذاست، اگش تَ  :  گفتآهشیىبیی است، اضىبلی ًذاسد؟ : گفتن...اًطبءاهلل: گفتنهیطَد؟ 

... ثپسٌذی هب ّن هی پسٌذین



دسآهشیىب هشاسن ػشٍسی 

دسآهشیىب (...1982تبثستبى )ثشگضاسضذ

هشسَم است وِ ّضیٌِ هشاسن ػشٍسی  

 ... ثش ػْذُ خبًَادُ ػشٍس است 

!ٍداهبد پذسش ثؼذاً دس هیأد

سپس هشاسن هختصش دیگشی دس اٍّلیي 

...ثبصدیذ اص ایشاى دسوشج ثشگضاسضذ

اصدٍاج ٍ تطىیل خبًَادُ دس خَاًی ثِ   

داًطدَ ٍداًطوٌذ خَاى آساهص هی ثخطذ  

 ...ٍ ثِ صًذگی خْت هی دّذ 



:  ایشاًی هبدسضَّش آهشیىبیی ٍ  ػشٍسساثغِ 

! ثسیبس صویوی 



1987تب  1983، داًطدَی دوتشی

ثِ ًبزبسّش زٌذگبّی ثب   ثشای تْیِ گَضت ضالل

! دٍستبى لصّبثی ٍ سالخی ّن هی وشدین



...ثَدم داًطدَی دوتشی ٌّگبهی وِ 

 ( ...هشین فبعوِ همذاسی)تدشثِ اٍّلیي فشصًذ 

پذسٍهبدس ثشای ووه ٍ ساٌّوبیی ثِ دػَت هب  

سٍضطبى ضبد... ثِ آهشیىب آهذًذ

Mariam: Made and Assembled in USA



دٍ سبلگی هشین ثسیدی دس 
(1986)آهشیىب  

(2009)ثُستي، آهشیىب 



–آصهبیطگبُ هلّی الس آالهَس دس پسب دوتشی ٍ گزساًذى دٍسُ پژٍّطی فبسؽ التطصیلی دوتشی 

... آهشیىب -ًیَهىضیىَ

 شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی هدارد

ن شمعی که روشن می کود ويراهه ای را
 
ای خوش ا



ٍ ضشٍع ثىبس دس داًطگبُ صٌؼتی ضشیف  ( ... 1366/9/27)ثبصگطت ثِ ایشاى 

(1366/10/1)اصتبسیخ 

هاًدى ٍ سًدگی کزدى در آهزیکا بسیارسْل تزٍ جذّاب تز ( 1988) 1366اگزچِ در سال 
اسحال هی بَد، ٍلی بٌا بز تَصیِ هادرٍ عشق بِ ایزاى تزجیح بزآى شد کِ با 

در )ّوسزآهزیکایی االصل ّفت هاِّ باردار ٍ فزسًد دٍ سالِ ام با شَقی ٍصف ًاشدًی
بِ کشَرباسگزدین تا شاید هشابِ سایز اساتید پیشکسَت تزاسخَد ( کَراى حوالت هَشکی

شوعی باشین بزای رٍشي کزدى ٍیزاًِ ّای بِ جا هاًدُ اس جٌگ تحویلی، ٍهشارکت ّز 
. داًشگاّی درکشَر -چٌد اًدک درشکل گیزی ٍ ارتقای فعالیّت ّای علوی



هؼبٍى پژٍّص ٍ استجبط ثب صٌؼت داًطىذُ هٌْذسی هىبًیه: اٍّلیي هسئَلیت اخشایی دس داًطگبُ

۱۳۷۴: چاپ اّول

–تجْیش ٍ راُ اًداسی اٍّلیي آسهایشگاُ آهَسشی 

(1368)پژٍّشی رباتیک در ایزاى 





meghdary1.mpv



1371خشداد ... دثیش اٍّلیي وٌفشاًس ثیي الوللی هٌْذسی هىبًیه دس ایشاى

 شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی هدارد

ن شمعی که روشن می کود ويراهه ای را
 
ای خوش ا



1371خشداد ... دثیش اٍّلیي وٌفشاًس ثیي الوللی هٌْذسی هىبًیه دس ایشاى

 شمع بزم محفل شاهان شدن ذوقی هدارد

ن شمعی که روشن می کود ويراهه ای را
 
ای خوش ا



: آخشیي هسئَلیت ّبی اخشایی دس داًطگبُ

(1389-1380)هؼبٍى آهَصضی ٍ تطصیالت تىویلی داًطگبُ  –

(دسضبل عشاضی ٍ اضذاث)هذیشعشش پشدیس پژٍّص ٍ فٌّبٍسی ضشیف  -

http://rtc.sharif.edu

- داًطگبُ آصاد اسالهی( خزة)سئیس هشوض اهَس ّیأت ػلوی  -

(سؼذی)هٌضد آى گشفت خبى ثشادسوِ وبسوشد ... ًب ثشدُ سًح گٌح هیّسشًوی ضَد 

ثشای خذهت ثِ هشدم استگٌح هؼٌَی هسئَلیتْبی اخشایی یه  -
دسدستشس تالضگشاى ٍ ًخجگبى لشاسگیشدضشایظ ثشاثشٍ سلبثتی ایي گٌح ثبیذ دس  -   
اختوبػبت ًخجگبًی هیتَاًذ هسیش ثبصگطت دٍثبسُ ضؼشسؼذی ضیشیي سخي دس ثبة  - 

 !ثِ خبهؼِ سا ّوَاس سبصد ٍ ثِ فشٌّگ ػوَهی خبهؼِ ثبصگشدد استجبط هٌغمی سًح ٍ گٌح

جذب نخبگان دکتری در دانشگاه آزاد اسالمی: اولین آیین نامه

http://rtc.sharif.edu/


اًتمبل داضتِ ّبی خَة ثِ خبًَادُ ٍ خبهؼِ ثشای تشثیت  
...داًطوٌذاى آیٌذُ

آهَصش ػذالت دس تَصیغ اسجبة 
...ثبصیْب ثِ فشصًذاى

ٍ( 1366 -هتَلّذ وشج)سبسا صّشا همذاسی 

(1369-هتَلّذ تْشاىًیوب داًیبل همذاسی  
Sara: Made in USA, Assembled in Iran

Nima: Made and Assembled in Iran



لیب صّشا ثبلشی

(1391 -هتَلّذ ًیَیَسن ) 

تٌْب فبسؽ التطصیل آهشیىبیی االصل)

(داًطگبُ صٌؼتی ضشیف 



  وست هَفمیت داًطدَیبًص ٍ لشاسگشفتي آًْب دس خبیگبّی است وِ ضبیستگی آًشا داسًذ  : ثضسگتشیي آسصٍی یه هؼلن...ٍ اهب 



:خوغ ثٌذی 

...!المبة فَق ٌّگبهی اسصضوٌذًذ وِ اًسبى ثتَاًذ گشُ ای اص هطىالت هشدم سا ثبصوٌذ، ٍگشًِ ّیر  -

:ّوِ هَفمیّت ّب ی ػلوی ٍهَّجت ّب ؛ ثَیژُ سبلْب خبدم خوؼی اص ًخجگبى ثَدى سا هذیَى  -

یه خبًَادُ خَة ٍ صضوتىص، ّوسشی هْشثبى، صجَس، ٍ ّوشاُ -      

وطَسی ثب فشٌّگی غٌی ٍ داًطدَیبى هستؼذ، -      

.هی داًن دیي ٍ هزّجی وبهل ثش گشفتِ اصتؼبلین لشاى، پیبهجشگشاهی اسالم، ٍائوِّ اعْبس ٍهؼصَهیي -      

زِ  ضوب ًخجگبىتَاى هب آى ثَد وِ تبوٌَى اًدبم دادُ  این،  

ًمطی سا ثشای اػتالی خَد ٍ ایشاى ػضیض تشسین وشدُ ایذ ؟؟؟ 

!اص تَخِّ ضوب ػضیضاى هتطىّشم 

کانیک عضو وابسته رفهنگستان علوم جمهوری اسالمی اریاناستاد نموهن کشورردمهندسی م
کانیک اریان عضو و استاد ربجسته انجمه مهندسان م

گان با ردیافت جازیه رمحوم عالهم طباطبایی کا  استاد وژپوهشگرربجسته بنیاد مّلی نخب کانیک آرمی  (ASME Fellow)عضو ربجسته انجمه مهندسان م

(𝛕-𝛃-𝛑) کا گان مهندسی آرمی عضو جامعه ملی نخب


