به پیشنهاد و تصویب شورای نویسندگان نشریه ،قرار بر آن شد که از بزرگان و ارزشمندان تأثیرگذار در زمینهی دانش و حرفهی
مهندسی تجلیل و قدردانی گردد.
در این راستا پس از هماندیشی و رایزنی با هماهنگیهای انجام گرفته ،نخست قرار شد با پروفسور رضا رازانی استاد برجستهی
همهی دوران دانشکدهی مهندسی دانشگاه شیراز نشستی برگزار شود .تاریخ  97/9/12تنی چند از اعضای شورای نویسندگان و
شاگردان سالهای دور ایشان ،آقایان مهندسان پزشک ،دیلمی ،راهنما ،پورمختار به دیدار استاد شتافتند.
آقای مهندس سیدمرتضی سیفزاده ،رئیس سازمان نیز با آگاهی و استقبال از اقدام شورای نویسندگان ،همراه با معاونت اداری
مالی ،مدیر اجرایی نشریه و مسئول روابط عمومی سازمان در این مراسم حضور یافتند و از این حضور شورانگیز ،عکس و فیلم
تهیه کردند که قرار است در مراسم روز مهندس (پنجم اسفند ماه) ،اعضای سازمان برای آشنایی با استاد به تماشای آن بنشینند.
رئیس سازمان با اظهار خرسندی و سپاسگزاری از دکتر رازانی اظهار داشت« :خدماتی که این مرد بزرگ به جامعهی مهندسی و
صنعت ساختمان کشور کردهاند ،واقعاً قابل اندازهگیری نیست ...امروز به عنوان رئیس سازمان به نمایندگی از اعضا و هیأت مدیره
سر تعظیم در برابر این مرد بزرگ به پاس این چند دهه خدمت فرود میآورم».
سپس ،مهندس راهنما به عنوان سخنگوی شورای نویسندگان نشریهی گزارش ،پرسشها را مطرح کرد و در ادامه این
گفتوگو را میخوانید.
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مهندس راهنما :من هم خوشحالم که امروز به اتفاق دوستان در خدمت آقای دکتر
رازانی هستیم .آقای دکتر غیر از این که استاد ما در رشتهی راه و ساختمان دانشگاه
شیراز بودند؛ ادیب و مورخ هم هستند .اطالعات کلی ایشان از اتفاقهایی که در کشور
افتاده ،خیلی زیاد است .من یادم میآید زمانی که ما دانشجوی سال پنجم مهندسی
بودیم ( 1348خورشیدی) یک سمینار برای اولین بار توسط دانشجویان و با مدیریت
آقای دکتر رازانی برگزار شد .هریک از دانشجویان در رابطه با موضوعی که بیشتر
مدیریتی بود ،مطالبی ارائه میدادند که خیلی مورد استقبال اساتید و دانشجویان قرار
گرفت .غیر از آن ،آقای دکتر رازانی در مورد تاریخچهی تشکلهای مهندسی خیلی
خدمت کردند .حتی زمان دانشجویی در خدمت ایشان بحث میکردیم که
منجر شد به ایجاد جامعهی مهندسان فارس و بعد هم نظام مهندسی
استان که در حقیقت ایشان جزو پایهگذران نظام بودند .من از
آقای دکتر خواهش می کنم اطالعاتی در این باره به ما
بدهند و خوشحالیم که دعوت ما را پذیرفتند.
دکتر رازانی :در ابتدا میخواستم از این افتخاری که
به بنده دادید و تشریف آوردید تشکر کنم؛ ضمن ًا
فکر میکردم مصاحبهی سادهای است در حد یکی
دو نفر؛ اما بر ما منت گذاشتید و همگی تشریف
آوردید ،وگرنه آمادگی بیشتری میداشتم.
در ابتدا بنده در رابطه با تحصیالت خودم
مختصری عرض کنم .بنده در بروجرد متولد شدم
در فروردین سال  .1313قسمتی از دبیرستان را در
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بروجرد بودیم و بخشی در قم .در بروجرد دو رشتهی طبیعی و ادبی
بود و رشتهی ریاضی وجود نداشت .سال پنجم دبیرستان مصادف
مروی تهران سال ششم
شد با کودتای  28مرداد  .1332در دبیرستان
ِ
را گذراندیم .در تابستان همان سالی که کنکور میدادیم ،کودتا اتفاق
افتاد 5 .سال در دانشکدهی فنی تهران در رشتهی مهندسی ساختمان
تحصیل کردم .بعد از آن هم در ساختمان سد کرج کار کردم .در
یک شرکت آمریکایی که مهندس پیمانکار بودم ،تجربههای خوبی
پیدا کردم؛ در همهی کارها در مقیاس بزرگ از حفر  26تونل تا برج
نقاله و . ...در آن مدت ،از ساختن کمپ برای کارگران تا مسایل
بزرگ تزریق سیمان و ...تجربهی خوبی اندوختم .در یک امتحان
برای اعزام به خارج و بورسیه شرکت کردم .در سال  1345از آمریکا
برگشتم و اینجا مشغول تدریس شدم .بین سال  39تا  45در آمریکا
در رشتهی مهندسی سازه درجهی  MSیا کارشناسی ارشد و دکترا را
گرفتم .آقای دکتر وصال ،معاون آموزشی دانشگاه شیراز یا دانشگاه
پهلوی سابق بودند .ایشان برای مصاحبه به آمریکا آمدند و ما را
برای دانشگاه استخدام کردند .وقتی وارد دانشگاه شدیم ،دانشجویان
ش مهندسی میخواندند .در دانشکدهی ادبیات علوم که
دو سال پی 
دروس ریاضی ،انگلیسی ،تاریخ تمدن ،فیزیک شیمی بود و بعد در
سال سوم بود که به دانشکدهی مهندسی میآمدند .اینجا اولین
دانشکدهی مهندسی بود که در آن به سبک آمریکایی تدریس میشد
و دانشکدههای قبلی مثل دانشگاه تهران و دیگر دانشگاهها به سبک
فرانسه بودند .دانشگاه شیراز که تشکیل شد ،سبک جدیدی آمد که
درسها واحدی بود و برای باال رفتن و گرفتن مدرک مهندسی،
باید یک سری واحد میگذراندید؛ در صورتی که در دانشگاه تهران
مانند دبیرستان ،کالسی باال میرفتند و برخی افراد دو سال در یک
سطح بودند و اگر سال سوم رد میشدند ،ک ً
ال از دانشگاه اخراج
میشدند؛ ولی در این سیستم جدید انتقال دانش صورت گرفت.
سیستم کتابخانهها به صورت «سیستم باز» بود ،بر خالف سایر
کتابخانهها .نوآوریهای زیادی در چند سال اولیه صورت گرفت و
عدهی زیادی از اساتید تحصیلکردهی دانشگاههای انگلیسی زبان
به دانشگاه جذب شدند و یک کادر کمک آموزشی قوی تهیه شد.
درسها هم جدید بود.
در رابطه با ایجاد انجمن راه و ساختمان فارس ،وقتی ما به شیراز
آمده بودیم تعداد مهندسان بسیار کم بود و بیشت ِر کارها توسط
فوق دیپلمها یا معماران تجربی انجام میشد و کارها هم کم بود و
بیشتر دولتی بود که توسط سازمان برنامه و بودجه به پیمانکاران
رتبهدار یا مهندسان مشاور رتبهدار در تهران واگذار میشد .آنها به
اینجا میآمدند .نظارت محلی هم خیلی سرسری گرفته میشد.
پیمانکاران دارای رتبهی بیشتر در تهران بودند و کارها را در اینجا
ِ
به پیمانکاران پایینتر میدادند .در آن زمان بودجهی نفت باال
رفته بود و مقدار زیادی پول در دسترس سازمانهای مختلف قرار
گرفته بود و طرحهای عمرانی و خانهسازی زیاد شده بود ،یکی از
فعالیتهای دانشکدهی مهندسی این بود که سعی کردیم کارها را
برای اشتغال مهندسان ،به شیراز منتقل کنیم.
یکی دیگر از کارهایی که ما انجام دادیم ،ایجاد نظام اخالقی
مهندسی بود که آن زمان جلساتی در هتل پارک سعدی تشکیل

میدادیم و کد اخالقی انجمنهای مهندسی انگلیسی زبان را ترجمه
کرده بودیم و بعد با توجه به مسایل اخالقی که در فرهنگ خودمان
هست ،آنها را تنظیم کرده بودیم که رابطهی مهندس با مهندس،
رابطهی مهندس با صاحب کار ،رابطهی مهندس با پیمانکار در قالب
یک سری قواعد اخالقی تنظیم کرده بودیم که خیلی جالب بود و
میخواستیم مهندسانی که عضو انجمن مهندسان فارس میشدند،
این نظام را قبول کنند .فکر کنم در سالهای اخیر بحث نظام
اخالقی درست شده است .به نظر من دانشجویانی که در آن زمان
فارغالتحصیل شدند ،دانشجویانی موفق و صاحبنظر بودند و دارای
تحصیالت عمقی بودند و این سیستم به دست نظام مهندسی افتاد و
شکوفا شد و ما در این زمینه در کنار ایشان هستیم.
باعث افتخار است که این همه شهر توسعه یافته و این همه عضو
در سازمان نظام مهندسی حضور دارند ،ولی باید توجه کرد که کیفیت
فدای کمیت نشود.
گزارش :آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحاتی که دربارهی خودتان
و سوابق تحصیلیتان ارائه دادید .بحث تشکلهای مهندسی که از
شیراز با تعداد بسیار کمی شروع شد ،بفرمایید که چه شد که این
روند به اینجا رسید که امروز ما سی و چهار هزار تا عضو داریم؟ و
در این مدت چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی داشته است و برای
بهبود کیفیت کار نظام مهندسی توضیحاتی بفرمایید.
دکتر رازانی :همانطور که در مبحث قبلی صحبت کردیم ،وقتی
که ما به شیراز آمدیم برای تدریس در دانشگاه ،تعداد مهندسانی که
حرفهی مهندسی را در شهر انجام میدادند و دارای درجهی مهندسی
بودند خیلی کم بود ،غیر از مهندسانی که مربوط به سازمانها بودند و
دفتر فنی استانداری.
مشکلی که ما داشتیم ،یکی مسألهی کمبود مهندس تحصیلکرده
بود و دیگر اینکه تمام کارها را مهندسان تهرانی میگرفتند و چون
پروژههای عمرانی هم از لحاظ مالی تابع سازمان برنامه و بودجه
بودند و پولشان را از آنجا میگرفتند ،آنها طبق قانون باید از بین
پیمانکاران یا مهندسان مشاور انتخاب میشدند .سازمانهایی مثل
وزارت نیرو ،مهندسانی داشتند که بر حسب رتبه آنها را میفرستادند
تا کارها را انجام دهند .کارهای مهندسی و بخش خصوص هم خیلی
کم بود .خانهها دو طبقه بود .نوآوری و رقابت در صنعت ساختمان
خیلی کم بود و پیمانکاران محلی و بناهای تجربی آنها را انجام
میدادند .نظارت هم تشکیالت آنچنانی نداشت .کارهای دولتی هم
یک ناظر مقیم داشتند و یک نظارت عالیه .نظارت عالیه بر عهدهی
مهندس مشاور بود و ناظر مقیم هم یکی از افرادی که در سطح شهر
بودند ،مسئول بود و نیازی به درجهی خاصی نبود.
مسألهای که ما به آن برخوردیم ،مسألهی فرهنگی بود .آن زمان
دانش مهندس زلزله توسط زندهیاد مهندس معینفر تازه مطرح شده
بود و وقتی به شیراز آمدم ،چند زلزلهی بزرگ اتفاق افتاد و ما از
وجدان آگاه به زلزله ،مقداری حساس بودیم؛ به دلیل اینکه
لحاظ
ِ
در آن زمان جنگ سرد بین شوروی سابق و آمریکا بود .در آمریکا
که تحصیل میکردیم ،بحث روز ایجاد پناهگاه و ساختمان مقاوم بود
سازی
و این زمینهی فکری ما بود و ما که آمدیم دیدیم ساختمان ِ
مردم برحسب قضاوقدر هست .آن فرهنگی که بخواهد مقاومسازی
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و بهسازی ساختمان را قبول کند ،نبود .شاعر میگوید:
خواجه در بند ایوان است
خانه از پایبست ویران است
همه با بودجهی کمی که داشتند و میخواستند خانه بسازند،
سفتکاری اسکلت و مقاومسازی ساختمان در درجهی پایینتری
قرار میگرفت و اگر پولشان کم میشد ،از سفتکاری صرفنظر
میکردند و هزینه را َصرف نازککاری میکردند ،که ساختمان زیبا
باشد و آنچنان توجهی به اسکلت ساختمان نداشتند.
مردم در آن زمان دینیتر بودند .من رفته بودم مقداری احادیث
جمعآوری کرده بودم که وقتی برای مردم سخنرانی میگذاشتیم،
اول از جنبهی عقیدتی آنها را میخواستیم متقاعد کنیم که باید
ساختمان محکم باشد.
مسألهی دیگر ،نظام اخالقی بود که اگر مهندسی بود که میخواست
اصول مهندسی را رعایت کند ،در رقابت با سایرین که میخواستند
به صورت سرهمبندی شده ساختمان سازی کنند و ارزان کار را
تمام کنند ،نمیتوانستند .مردم هم آن ساختمان ارزان که اسکلتش
سفتکاری نشده بود ،میخریدند و سر اینها کاله میگذاشتند؛ چون
قیمت مناسبتری داشت .به هر صورت ،یک فشاری ایجاد شده بود
که آن فوق دیپلمها و مهندسانی که در آن زمان وجود داشتند مجبور
میشدند کیفیت کارشان را پایین بیاورند.
این نظارت عالی یک نیاز بود که مهندسان رقابت غیرمنصفانه
نکنند .بنابراین ،اینها زمینهی کار ما بود .متوجه این مشکالت که
شدیم ،با دانشگاهیان و مسئوالن شهر جلساتی در هتل پارک سعدی
تشکیل دادیم و اولین کاری که کردیم ،نظام اخالقی بود که یکی
از نشریات گزارش آن را چاپ کرد و این ،مسألهی روز هم هست.
آن حقالزحمهای که مهندسان میگیرند ،متناسب با خدمتی باشد که
انجام میدهند و طوری باشد که پول اضافی گرفته نشود.
گزارش :از وقتی نظام مهندسی تشکیل شده به نظر شما در این
مدت چه نقاط قوت و چه نقاط ضعفی داشته است و چگونه میتوانیم
آن را به سمتی ببریم که در جهت ارتقای حرفه و تنسیق امور

مهندسان و در جهت اهداف نظام مهندسی حرکت کنیم؟
دکتر رازانی :اول باید توجه کنید که محیط عوض شده .خوشبختانه
تعداد زیادی دانشگاه در کشور ایجاد شده و تعداد زیادی به خارج از
کشور میروند و مدرک مهندسی میگیرند و بازمیگردند .مسألهای
که به عنوان مثال در آمریکا رعایت میشود ،این است که وظیفهی
دولت این است که مواظب باشد تقلب صورت نگیرد .از هرکسی که
فارغالتحصیل میشود برای اینکه اجازه داشته باشد فعالیت کند،
یک امتحان جامع گرفته میشود که باید مورد تأیید آن سازمان
باشد .متأسفانه این حالت در ایران اجرا نمیشود.
باید یک سازمان واحدی وجود داشته باشد که از این افراد امتحانی
گرفته شود .در ایالت اوهایو زمانی که میخواستیم جواز کار بگیریم،
در مرکز ایالت رفتیم و از ما امتحانی در رشتهی سازه و نقشهبرداری
گرفتند .امتحان را خود نظام مهندسی تعیین کرده بود .پس از
گذراندن آن امتحان به ما مجوز انجام کارهای حرفهای را میدادند.
دانشگاههایی در کشور خودمان وجود دارند که بدون رعایت ضوابط
آموزشی و  ...مدرک میدهند که این یک خطر بزرگی است و باعث
مهندسان بیرون آمده
فراوانی مهندس شده که بیش از نیاز است و
ِ
از آن ،دانش و مهارت کافی را ندارند.
گزارش :در این مورد ،االن ده پانزده سال است که وزارت مسکن
و شهرسازی که مسئولیت کار ساختوساز را دارد ،مقرر کرده که
هرکسی از دانشگاه فارغالتحصیل میشود باید آزمون ورود به حرفه
بدهد .اما متأسفانه کمیت زیاد شده و کیفیت پایین آمده ،افرادی
که در آزمون قبول میشوند ،خیلی کم است و در نتیجه ،ما االن با
این همه مهندس که همهشان واجد شرایط مهندسی نیستند ،روبرو
هستیم و مقداری هم باعث دلسردی میشود .آن مدرک  PEکه
شما فرمودید ،این مهندسان ندارند و آن آموزش الزم را ندیدهاند.
میخواستیم نظر شما را در مورد این اُفت سطح آموزش دانشگاهی
بپرسم که چه کار باید کرد؟ خودمان برنامههایی در نظام مهندسی
داریم و مطرح کردهایم که بایستی حتم ًا جلوی این کار گرفته شود.
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نه اینکه بگوییم مردم تحصیالت عالیه نداشته باشند؛ بلکه در
کنار کمیت ،کیفیت را هم باال ببریم و رشتههای دیگر هم وجود
دارند که ما در کشور به آن نیاز داریم ،اما با کمبود آن مواجه هستیم.
مث ً
ال رشتهی  HSEبهداشت ،ایمنی و محیط زیست را نداریم .و این
کار را گذاشتهایم بر عهدهی مهندسان آرشیتکت و راه و ساختمان.
یا رشتهی اطفای حریق که با وجود تراکم ساختوسازی که به
وجود آمده ،خطر آتشسوزی وجود دارد .در مورد مستندسازی رشته
نداریم .
دکتر رازانی :من دو نظر مختلف دارم .یکی مبتنی بر اصول بازار
آزاد است .در آموزشهای فارغالتحصیالن مدارس علمیه و دینی در
قدیم ،همه آنجا آموزش میدیدند ،ولی آنچه که باعث میشد یکی
ترقی کند ،بحث مشتریمحوری بود .یعنی واعظی که خیلی خوب
بود ،همه به سمت او میرفتند و ّ
یکه میشد .همه در جلسات دروس
فالن استاد سالها شرکت کرده بودند و وقتی میآمدند بیرون ،این
جامعه بود که آنها را تأیید میکرد.
یک دیدگاه این است که در وضعیت فعلی با توجه به اینکه
مسایل بسیار پیچیده شده ،این را میتوانیم بگذاریم در اختیار عامهی
مردم که چه کسی مهندس خوبی است؟ چه کسی از لحاظ حرفهای
مهندس خوبی نیست؟ این انتخاب باید حداقل استانداردی داشته
باشد .پس از گذشت آن کمینهی استاندارد ،آن کسی که روابط
عمومی خوبی دارد و  ...میتواند مورد نظر مردم قرار گیرد .مورد دیگر
مسألهی سهمیه بود .سیستم در سالهای گذشته طوری شده بود
که هرکسی فارغالتحصیل میشد بالفاصله میآمد ثبتنام میکرد
و فوراً به او سهمیهی نظارت و طراحی میدادند .االن با توجه به
کیفیت ساختمانها و انواع مختلف ساختمانهایی که وجود دارد
مانند ساختمانهای بلند ،ساختمانهای فوالدی ،بتنی ،پیشکشیده
و  ،...این رشتهها و تخصصها ،شاخه شاخه شده است .در مسألهی
نظارت هم همینطور هست .به نظر من باید کار پراکنده شود و به
هرکسی یک سهمی بدهند .باید شرکتهایی وجود داشته باشند که
انواع وسایل برای کار نظارت داشته باشند .االن مسألهی health
 monitoringساختمان باید وجود داشته باشد .فرض کنید شما

به آزمایشگاه میروید و از روی آزمایشی که از خون شما انجام
میدهند ،متوجه میشوند شما چه مشکلی دارید ،در مورد ساختمان
هم این مسأله حکم میکند .وارد شدن یک ضربه به یک ساختمان
و مانیتور کردن آن ،شما میتوانید بفهمید کجا ترک خورده و یا اگر
زلزلهای آمده باشد ،چه خسارتی و در کجای ساختمان وارد شده،
کجای ساختمان باید جایگزین شود و تعمیر شود .این کار نظارت،
از فردی که تازه فارغالتحصیل شده و یک سری درس عمومی فرا
گرفته ،برنمیآید .باید شرکتهایی که تجاری نباشند و مانند یک
تعاونی باشند که با عضویت گروهی از مهندسان تشکیل شود ،با
ایجاد گروهها و تخصصهای مختلفی برای نظارت .البته این کار تا
حدودی انجام شده مث ً
ال سیستم برق را گروهی و سیستم تأسیسات
را گروهی دیگر نظارت میکنند .حتی بتن یا آرماتور هم خودش
تخصص ویژهای میخواهد .وقتی کار متنوع و زیاد شد ،شما نیاز
دارید تخصصتان هم متنوع باشد .مورد دیگر ،توجه به نرمافزار
است .االن عدهای چک نمیکنند سازهای که درست شده ،پایدار
هست یا نه .یک سری اطالعات به کامپیوتر میدهند و یک سری
اطالعات دیگر را جواب میگیرند ،بدون آنکه متوجه شوند چه
اتفاقی افتاده ،که این خود مسألهی خطرناکی است .در حالتهای
معمولی ممکن است جواب بدهد ،اما در حالتهای خاص که در
انگلیسی به آن  GIو  GOمیگویند ،ممکن است زباله هم به شما
پس بدهد.
در آموزش باید تغییراتی صورت بگیرد که متأسفانه آموزشهای
ما عقبمانده است و برخی درسها دیگر اهمیت خود را از دست
دادهاند ،اما همچنان تدریس میشود .به نوآوریها باید توجه کرد
و باید شاید یک سال بیشتر الزم است مانند پزشکی ،آموزش
مهندسی هم مدت زیادتری داشته باشد.
شما وقتی دانشکدهی مهندسی تشریف آورید ،مدت آموزش پنج
سال بود که به آن کارشناسی میگفتند و تعداد واحدها  174بود ،اما
االن  130واحد تدریس میشود که اینها فقط دروس عمومی را
شامل میشود .مسایل االن یک رشتهی خاص نیست .دیدگاه باید
سیستمی و کلیگرا باشد و نه تخصص صرف .نظام مهندسی باید
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در این مورد خیلی فعال باشد .این سازمان هست که باید بداند نیاز
چیست .یک تعامل خوبی الزم است بین سازمان نظام مهندسی و
دانشکدههای مهندسی وجود داشته باشد که فقط درسها را دیکته
نکنند و شما از ما بخواهید که چه درسهایی را بگذاریم .که البته
خود دولت هم باید ناظر بر این امر باشد .ضمن ًا هرکسی که یک
مدرکی از دانشگاه داخلی یا خارجی آمد ،فوراً به او اجازهی کار داده
نشود .باید زیردست مهندسان باتجربه کار کند و بعد اجازهی کار
پیدا کند و علت آن تنوع فعالیتها و حرفه است .حرفهی مهندسی
خیلی دقیق و علمی شده و بنابراین ،برخورد با آن هم باید دقیقتر
باشد و مسئولیتپذیری خیلی مهم است و مسألهی دیگر هم این
است که واقع ًا سازمان نظام مهندسی یک سیستمی ایجاد کند که
بتواند کارهایی که از لحاظ طراحی یا نظارت و  ...به مهندسان
محول میشود ،آیا کنترل کیفی میشود یا نه؟ در فرمی که مهندسان
گزارش میدهند این کافی است یا نه؟ متأسفانه این مسأله در سطح
دنیا مطرح هست و هنوز به صورت یک مشکل باقی مانده است.
مث ً
ال در هندوستان یا ترکیه ،ساختمانها به علت اینکه ناظر داشته
اما مسایل فنی رعایت نشده ،خسارت وارد شده است .در این حالت
هزینهی این کارها بر عهدهی مالکان قرار میگیرد؛ در صورتیکه از
ابتدا میشد این مسایل را رفع کرد.
گزارش :پیشنهاد شما برای باال رفتن کیفیت چیست؟
دکتر رازانی :در قدیم یادم هست که در کتابخان ه آقایی به نام ژرژ
مسئول کتابخانه بود.کتابها همه به زبان فرانسه بود ،به دلیل اینکه
اساتید ما همه تحصیلکردهی فرانسه بودند و ما تعداد محدودی
کتاب را میتوانستیم امانت بگیریم و استفاده کنیم و جواب سؤالمان
را پیدا کنیم؛ اما االن کل علم در اختیار همه هست و شما میتوانید
بدون آنکه به استاد رجوع کنید ،در اینترنت به مطلب مورد نظرتان
دسترسی پیدا کنید و مسألهی خود را شخص ًا حل کنید .االن وضعیت
به گونهای است که خود فرد باید مایهی مهندسی داشته باشد ،حتی
اگر در دانشگاهی خیلی پایین تحصیل کرده باشد ،میتواند خودش
را برساند به جاهایی که کیفیت خیلی خوبی نسبت به دیگر افراد
دارد و متناسب با آن ،خود دانشگاهها هم باید سعی کنند آن سیستم
قدیمی آموزش را کنار بگذارند .وزن کار روی اساتید زیاد است .تعداد
دانشجویان در سالهای گذشته زیاد بود .اینها میخواستند پایاننامه
بنویسند و استاد پایاننامهی آنها را کنترل کند .خود استادان باید از
لحاظ علم کامپیوتر به روز باشند .باید در دانشگاهها مرکزی باشد که
استاد بتواند کاری که دانشجو انجام میدهد مسایل کامپیوتری را به
آن ارجاع دهد که آیا درست است یا خیر .همانطور که سیستمهای
اطالعرسانی ما دارد کامپیوتری میشود ،باید سیستمهای کالسیک
دانشگاهی ما تغییر شکل دهد .دو نکته در این زمینه مهم است:
یکی مسألهی زبان است که باید روی زبان زندهی دنیا تأکید داشته
باشیم و یکی دیگر اینکه سیستمی باشد که بتواند اینها را یاد دهد
و کنترل کند .کارهایی را که به نظام مهندسی نشان میدهند یا
شهرداری ،به این صورت باشد که حتم ًا چک شود.
گزارش :همانطور که فرمودید ،به دست آوردن دانش امروزه خیلی
راحتتر از گذشته شده؛ اما متأسفانه در مملکت ما تجربههایی که
افراد در حین کار به دست میآورند یا بینش و قضاوت مهندسی

ضعیف است .شاید دلیلش این است که تجربیات ،غیرمدون و نوشته
نشده است .در حالی که در کشورهای پیشرفته هر اتفاق خوب یا
بد مدون میشود و در کتابخانه نگهداری میشود و در صورت بروز
مشکل ،به آن مراجعه میکنند و بررسی میکنند که چه راهحلهایی
برای آن وجود دارد.
دکتر رازانی :یکی هم مسألهی تأکید به بازآموزی است .علوم
مهندسی مانند علوم کامپیوتری نیست که مث ً
ال ظرف دو سال
میتواند مورد استفاده قرار گیرد و بعد دانش جدیدی میآید .معمو ًال
در رشتههای مهندسی هفت سال یا ده سال است .نظام مهندسی
باید در جهت ایجاد هرچه بیشتر کالسهای بازآموزی و نوآموزی
توسط استادی که واجد شرایط باشد و به طریقی باشد که در انتهای
آن آزمونی هم صورت گیرد .مانند کاری که در پزشکی انجام شده
است و ملزم کنید آقایان مهندسانی که میخواهند در این زمینه کار
کنند ،این درس را بگیرند و ضابطهمند باشد.
یکی هم باید احترام به حرفهی مهندسی وجود داشته باشد.
داشتن مهر باید ارزشمند باشد و اگر تخلفی دیده شد و کسی از
این مدرک سوء استفاده کرد ،شورای انتظامی پیگیر باشد و اصالت
کار حفظ شود.
گزارش :آقای دکتر در پایان ،اگر خاطرهای هم داشته باشید برای
دوستان تعریف بفرمایید.
دکتر رازانی :بنده دو سال در شرکتی کار کردم در سد کرج و بعد از
آن شش سال در آمریکا در شرکتی کار کردم .در آنجا مورد جالبی
وجود داشت .واگنهای قطار چون میخواست از یک طرف آمریکا
به طرف دیگر آن برود چندین روز طول میکشید .واگنهایی ساخته
بودند به عنوان  flat carکه به صورت کفی بود و شامل صد تا تریلر
بود .در آنجا جفت کردن قطارها اتوماتیک بود ،اما در ایران به شکل
اتوماتیک نیست .این واگنها را رها میکردند و اینها ضربه میزد
به جنسهایی که در کفی بود و به اجناسی که در آنها بود خسارت
میزد .شرکتهای بیمه مجبور بودند هر سال چند میلیارد دالر در آن
زمان خسارت دهند .من را استخدام کرده بودند که چیزهایی به نام
ضربهگیر تهیه کنیم .از آن تاریخ عالقهمند به مسایل ارتعاش شدیم
و رفتیم در رشتهی زلزله که وقتی من تز خودم را نوشتم در مورد
بهینهیابی مسایل زلزله ،وقتی به اینجا آمدم دو تا از اساتید به شیراز
آمدند .در کنفرانسی از آنها دعوت کرده بودیم .در آنجا دو سال
مرخصی مطالعاتی ترتیب داده شد در دانشگاه برکلی .بعد از آن ،یک
سال هم در رشتهی مدیریت و بعد از انقالب هم در دانشگاه هاوایی
در رشتهی  MBAمدرک گرفتیم .در دانشگاه شیراز استاد حمل و
نقل ،استاد معمار ،استاد شهرسازی ،استاد اقتصاد مهندسی و استاد
 constructionنداشتیم و من چون رییس بخش بودم و در این
رشتهها استاد نبود ،خودم مجبور شدم تدریس کنم .ما بعد از انقالب
معاونت فنی درست کردیم که مسئولیت فنی دانشگاه بر عهدهی این
واحد باشد که بنده مسئول آن شدم.
گزارش :از تجربیات شما استفاده کردیم .من خواهش کردم که
کتابی بنویسید برای نشر تجربههای باارزش زندگیتان که دوستان
استفاده کنند.
دکتر رازانی :من هم تشکر میکنم از تشریف فرمایی شما.

