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ْاایيشٔسیتشَٕآٔسییؽُاختیسفتاسیاعت؟پُم:چّکغیٔاخذؽشاٚظدسياَگش

"آيٕصػيثتُیتشصالحٛت"دسلشٌتٛغتٔٚکى

 الدى فتی
 lfata@yahoo.com  دًششا٥ سٝاٛـٜبػ٦ ثب٦ٜ٨ٓ ٝ ػضٞ ٨١بر ػ٦٘ٔ داٛـِبٟ ػٕٔٞ دضؿ٦ٌ ا٧شاٙ

هدبی سوٞٞدی مٮبٝدَ  الُم إدز     كَفه ىٍمبنگَی ٙنبهشی ٍفشبٍی  یک كَفه سوٞٞی ٭سای/ هنَی إز. هابنني سابمی

هبی ا٭شجبٍ  ٝالكیز  و هجَای ثبٙي. اُ ٕدوی ىیگدَ آمدوُٗ مجشندی ثَٝدالكیز و      هب و ٙبهٜاین ٍٙشه نیِ ىاٍای مالک

سَثیز ىٍمبنگَ هجَ  ىٍ کٚوٍی ثه اٖشَ  ایَان که امکبنبر ىٍ آن ثه ٙکل ثَاثَ سوُی٬ نٚي  إز  مٖشسِم ثادَ  ایدَی اُ   

هب و فنون آموُٙی إز. ىٍ این دنل سس یق ىو مو١و٫ ٝالكیز و نوآوٍی ىٍ ٭َٝه آموُٗ  هب  ثَنبمهإشَاسْیآميسَین ٍوُ

سو٤ٕ ٝبكت ن٪َان و افَاى ٝبكت سؼَثه موٍى ثٍَٕی و واکبوی  َاٍ هواهي اَفز؛ ثب این امیي که موب٥جدبن ٍا نٖدجز ثده    

هدبی آن ىٍ ددبٍاىای    نَانی اول ثه م اوم ٝالكیز و ٙبهٜآموُٗ سوٞٞی ىٍمبن ٙنبهشی ٍفشبٍی ٭ال اني ٕبُى. ىٍ ٕو

هبی ٙوى و مٖشنيار ػابنی ىٍ این كوُ  مَوٍ هواهني ٙي. ٕذٔ ثه ١َوٍر إش بى  اُ ٍوٗٙنبهشی ٍفشبٍی دَىاهشه می

این  نوین آموُٗ ك٢وٍی و الکشَونیکی ىٍ سَثیز ىٍمبنگَان ٝبكت ٝالكیز ىٍ كوُ  ٙنبهشی ٍفشبٍی اٙبٍ  هواهي ٙي و

هبی نوین اُ اثٮبى ملشوایی  ٕبهشبٍی و إشَاسْیک موٍى ثلض  َاٍ هواهي اَفدز. ىٍ ٕدونَانی ىوم و١دٮیز موػدوى     ٍوٗ

آموُٗ ىٍمبنگَی ىٍ ن٪بم ىٕشیبٍی ایَان مَوٍ هواهي ٙي ىٍ این ٕونَانی ثَ مقوله ىٍمبن ٙنبهشی ٍفشبٍی سأکیي هواهدي  

و انش٪بٍار موػوى ىٍ آمدوُٗ ىٍمدبن ٙدنبهشی ٍفشدبٍی ىٍ ن٪دبم سَثیدز       هب  ٙي. ٕونَانی ثٮيی ثه و١ٮیز موػوى ؿبل٘

اهشٞبٛ هواهي ىاٙز. ىٍ ٕونَانی ؿابٍم یک مظبل ٭اسی و اػدَا ٙدي  اُ آمدوُٗ سَکیجدی      (.Ph.D)ىکشَای سوٞٞی 

ي کده سَغیدت   ك٢وٍی و الکشَونیکی ىٍمبن ٙنبهشی ٍفشبٍی ثب سأکیي ثَ ملشوا  فَایني  و ملشوا اٍائه هواهي ٙي ثدب ایدن امید   

هبی آموُٙی مجشنی ثَ وة ثبٙي. ىٍ ٕونَانی ددنؼ  یکدی اُ مااشدَین م دبهی      هبی هالق ثَای ٥َاكی ثَنبمهکنني  ًهن

ٕبُی ٙي  و نلو  إش بى  اُ آن ىٍ آموُٗ مادبٍر ثدبلینی و   آموُٗ ثبلینی مٮبَٝ یٮنی ثیابٍ إشبنياٍى ٙي  و ثیابٍ ٙجیه

هبی ثدومی ایدن مقولده و ٍاهکبٍهدبی ٭اسدی اػدَای آن ىٍ ٭َٝده ىٍمدبن         ي اَفز و مظبلنیِ اٍُیبثی موٍى ثلض  َاٍ هواه

سواني مٚکالر آموُٗ مب ىٍ دَىاُى که میٙنبهشی ٍفشبٍی مٮَفی هواهي ٙي. ٕونَانی ٙٚ  ثه یک ثٖشَ ما  آموُٗ می

این ثٖشَ آموُٙی که کالٓ ٦ٕق کٚوٍ ن٪یَ نجوىن مٮس  هجَ  و کالٓ منبٕت آموُٙی ىٍ منب٥ق موشسف ٍا ػجَان کني. 

ىٍٓ مؼبُی ثه ٙکل یک ٕیٖش  یبىایَی ثب ميیَیز فَىی ٕبُی ٙي  إز  ثب إشنبى ثه سؼدبٍة ىاهدل کٚدوٍ مٮَفدی     

ٗ هواهي ٙي. ٕونَانی نابیی این دنل ما  هدبی مؼدبُی ىٍ ٕد٦ق مسدی ٍا مٮَفدی      سَین ٕبهشبٍ موػوى ثَای سَویغ آمدوُ

ٍ این ٕبهشبٍ ثب موب٥جبن ىٍمیبن هواهي اٌاٙز ثيین امیي که ثشوانی  ىٍ آیندي  ثدَای   هواهي کَى و انوا٫ امکبنبر موػوى ى

آموُٗ ىٍمبن ٙنبهشی ٍفشبٍی اُ این ثٖشَ مایب ثاَ  ثگیَی . ىٍ ثو٘ آهَ دبنل سب ثشوانی  ىٍ  ٖاز ثلض و ا شگوی دندل  

ٕ٘ و دبٕن ثه فاد  مٚدشَکی اُ ٭ندوان    هبی موػوى مقبیٖه کَى  و ىٍ دبیبن ثو٘ دَو١ٮیز و َٙای٤ کنونی ٍا ثب فَٝز

هبی آموُٗ مجشنی ثَ ٝالكیز ىٍ  دَن ثیٖدز و یکد  ؿده     ثب سوػه ثه نوآوٍی"دنل ثَٕی  و ثه این ٕوال دبٕن ثيهی  که 

 "کٖی واػي َٙای٤ ىٍمبنگَی ٙنبهشی ٍفشبٍی إز؟
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