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لطفا یک بیوگرافی از خودتان بفرمایید.

متولد  42فروردین  4999در خانوادهای متدین و معمولی هستم .محل تولدم نازیآباد
تهران است و پدرم شغل آزاد داشت .دوره ابتدایی و راهنمایی در نازیآباد تهران و دوره
دبیرستان را در شهر کرج گذراندم .سال  4931از دبیرستان فارغالتحصیل شدم .همزمان با
اعتصابات دانشجویی و ادارات کشوری و نیز عدم قبولی در رشته و دانشگاه مورد عالقهام،
به توصیه یکی از اقوامم ،تصمیم به ادامه تحصیل در خارج از کشور گرفتم .در تاریخ 8
اسفند  4931بعد از پیروزی انقالب اسالمی با اخذ پذیرش از کالج به شهر شیکاگو در
آمریکا رفتم .بعد از حدود یک سال اقامت و کار و تحصیل در شیکاگو به ایالت میسوری
رفتم و مدرک کارشناسی ام را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه میسوری در سال
( 4984حدود  )4914گرفتم و برای فوقلیسانس برگشتم به ایالت ایلینوی و کارشناسی
ارشد را اواخر سال  )4914( 4989در آن ایالت در دانشگاه شمالی ایلینوی تمام کردم.
برای دوره دکتری به ایالت نیومکزیکو رفتم و با اخذ بورس تحصیلی در رشته مکانیک از
دانشگاه نیومکزیکو درسال  )4911( 4981فارغالتحصیل شدم .سپس نزدیک یکسال در
آزمایشگاه ملی السآالموس در بخش رباتیک و اتوماسیون بهعنوان پژوهشگر پسادکتری
کار کردم .عمده شهرت این آزمایشگاه ملی در زمینه مهندسی و انرژی هستهای است و کار
من مشارکت در طراحی سیستمهای رباتیک برای جابجایی مواد سمی و رادیواکتیو در
محفظههای سربی بود .اوّل دیماه سال  4911به اِیران بازگشتم و از همان ابتدا در دانشگاه
صنعتی شریف بهعنوان استادیار شروع بهکارکردم .از ترم دوم سال تحصیلی ،11-11
تدریس را در دانشگاه شروع کردم .یکی-دو ماه بعداز آن جنگ عراق و ایران وارد مرحله
متفاوتی شد .با حمالت شدید موشکی ،دانشگاه بهصورت نیمهتعطیل درآمد و فقط
کالسهای دروس نظری آنهم در هتل استقالل برگزار میشد.
حدود  48سال است در دانشگاه صنعتی شریف هستم .در این مدت ،عالوهبر تدریس و
پژوهش و استاد راهنمایی نزدیک به یکصد دانشجوی کارشناسی ارشد ،دکتری و
پسادکتری ،مسئولیتهای اجرایی گوناگونی را نیز عهدهدار بودهام .کارهای اجرایی من از
دانشکده مکانیک از سال  4911به بعد آغازشد و بهترتیب عناوین عبارت است؛ مسئول
کارآموزی ،مسئول کتابخانه ،مسئول سایت کامپیوتر ،مدیر گروه مهندسی پزشکی
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(بیومکانیک) ،معاون پژوهشی دانشکده ،دبیر اولین کنفرانس بینالمللی مهندسی مکانیک
در سال  ،4914مجری آزمون کارشناسی ارشد ،معاون آموزشی دانشکده ،معاون تحصیالت
تکمیلی دانشکده و  4دوره با انتخاب شورای دانشکده بهعنوان رئیس دانشکده از سال
 4911تا  ، 4919مدیر و مؤسس قطب علمی طراحی؛ رباتیک ،اتوماسیون و آزمایشگاه
رباتیک اجتماعی و شناختی.
پس از حدود  3سال ،کار و تالش در دانشگاه از استادیاری به دانشیاری ،ارتقا یافتم .در
مجموع پس از  9سال در سال  4911به درجه استادتمامی نائل و توسط انجمن مهندسان
مکانیک ایران بهعنوان جوانترین (در سن  91سالگی) استاد مهندسی مکانیک کشور،
شناخته شدم .بعد از گذراندن یکدوره فرصت مطالعاتی در دانشگاه کلرادوی آمریکا در
سال  4981به ایران برگشتم و بهدعوت آقای دکتر سهرابپور (رئیس وقت دانشگاه) تا سال
 4989بهمدت  9سال تمام ،معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه را عهدهدار شدم.
در این مدت به همراه آقایان دکترسعید سهرابپور و دکتر مسعود عسکری و سایر مدیران
مربوط ،نقش کلیدی در برنامهرِیزی و راهاندازی پردیس بینالملل دانشگاه در جزیره کیش،
ایفا کردم .در این  9سال ،فعالیتها و نوآوریهای گوناگونی در حوزه آموزش در سطح
دانشگاه و آموزش عالی کشورشکل گرفت که گزارش کامل آنرا میتوانید از وبگاه
شخصیام ( ) http://meghdari.sharif.edu/Speeches.htmlمطالعه فرمایید .از
سال  4988تا  4994اولین رئیس و بنِیانگذار مرکز زبانها و زبانشناسی دانشگاه بودم و از
سال  4994تا  4992نِیز بهعنوان مدیر پردیس ،پژوهش و فناوری دانشگاه ،مسئولیت
تأمین منابع مالی ،نظارت بر طراحی و اجرا و آبادسازی زمین دانشگاه در منطقه  44تهران
(چیتگر) داشتم .دراین مدت توانستم با جذب هدایای مردمی و فارغالتحصیالن دانشگاه،
عملیات اجرایی اولین ساختمان پردیس را با نام تاالر سپید به مساحت تقریبی  311متر
مربع و با غرس حدود  4111درخت به پایان برسانم .تاکنون از مراجع گوناگون به پاس
فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و اجراییام ،لوحهای تقدیر و جایزه دریافت کردهام که
عناوین آنها در وبگاه شخصیام آمده است .اَهم آنها عبارتند از :عضو وابسته فرهنگستان
علوم جمهو ری اسالمی ایران ،عضو شورای نخبگان ،جایزه عالمه طباطبایی بنیاد ملی
نخبگان ،عضو برجسته انجمن مهندسان مکانیک آمریکا ،جایزه بینالمللی آیسسکو در
تکنولوژی ،و ...
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چطور شد تصمیم گرفتید برگردید ایران و دانشگاه شریف را انتخاب کردید؟

پیش از رفتنم به آمریکا انتخاب اولم ورود به دانشگاه صنعتی بود .از همانموقع که رفتم
همیشه دوست داشتم برگردم .در هیچ جای ذهن و خاطرهام ،قصد ماندن دائمی در آمریکا
نبود .گرچه با کار سخت هزینههای تحصیلم را مهیا کردم .در هیچ زمان بورسیه یا ارز بگیر
دولت نبودم .خیلی دوست داشتم بروم و جاهای مختلف دنیا را ببینم و روی پای خودم
بایستم .همیشه می خواستم پس از پایان تحصیالت به سرزمینم برگردم و در کنار
خانوادهام و هموطنانم باشم .همانموقع که برمیگشتم خیلی از دوستانم سفارش به
ال زمان جالبی هم برای بازگشت نبود .هم از لحاظ امنیت اقتصادی
برگشتن نمی کردند؛ اص ً
و هم امنیت جانی و غیره ،باالخره موقعیت جنگی بود و هر روز هم بدتر میشد .کار خیلی
خوبی هم در آمریکا داشتم که عمالً استعفا دادم و آمدم .مکاتباتش در دانشگاه موجود
است .یادم هست آنموقع آقای دکتر محمود صالحی – اخوی آقای دکتر علیاکبر صالحی
(رئیس فعلی سازمان انرژی اتمی ایران) -رئیس دانشکده مکانیک و آقای دکتر انواری هم
رئیس دانشگاه بودند .مکاتبه که میکردم ابراز عالقه کردم که بیایم ایران و تنها در شریف
کار کنم .با این که همسرم آمریکایی و فرزند دوّم را هفتماهه باردار بود .فرزند اوّلم متولد
آمریکا بود .با عشق به ایران آمدیم و بالفاصله در دانشگاه شریف مشغول بهکار شدم.


از اینکه آمدهاند ایران ،راضی هستند؟

بله ،حاال دیگر نزدیک به  48سال است در ایران زندگی میکند .البته سالی یکی-دو بار
برای دیدن اقوام به آمریکا می روند و بقول خودش بیشتر عمرش را در ایران زندگی کرده
است تا آمریکا .در ضمن تنها فارغالتحصیل آمریکاییاالصل دانشگاه صنعتی شریف است.
شناسنامه،کارت ملی ،و پاسپورت ایرانی دارد و در انتخابات شرکت میکند .پس با این
حساب مثل همه ما او نیزیک ایرانی است.
وقتی آدم جایی را نرفته و ندیده فکر میکند و احساس میکند که خبری هست ولی وقتی
جاهای مختلف دنیا را میبیند عطشش میریزد و میفهمد که هیچکجا خانه خود آدم
نمیشود .مثل رفتن به یک مهمانی است و ممکن است پذیرایی خیلی خوبی هم از شما
بشود ولی باالخره شما در خانه خودتان راحتتر هستید .مثالً شما وقتی اروپا میروید،
آمریکا میروید به شما بد نمیگذرد ،همه چیز منظم و مرتب است ،امّا آدم همیشه
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احساس مهمانبودن میکند و حتی اگر وضعیت اقامتش هم دائم باشد ،باز هم احساس
مهمان بودن میکند .کسی که فرهنگ و ریشهاش در این آب و خاک و جامعه باشد ،خیلی
سخت میتواند خودش را بهطور کامل با فرهنگ بیگانه تطبیق بدهد .بهعالوه ،روابط
خانوادگی و عواطف بین اعضای خانواده بسیار نزدیک بود و ما هم دوست داشتیم نزد آنها
باشیم و این را بدون اغراق میگویم که یک لحظه هم پشیمان یا ناراحت نیستم که چرا
آمدهام .سختیهای زیادی هم داشتهام ،باالخره برای هر کسی در زندگی سختیهایی پیش
میآید ولی واقعاً از ته دل خوشحالم که برگشتم و اینجا در کنار هموطنانم بودم ،هستم ،و
با عشق در هر موقعیت و جایگاهی به آنان خدمت میکنم.


فکر میکنید چه عاملی باعث شده؛ این دانشگاه ،هم ماندگار باشد و هم در زمینه
علمی ،پیشتاز باشد؟

سوابقم به زمان تأسیس این دانشگاه نمیخورد ولی با توجه به آنچه درباره سال اول
تأسیس دانشگاه بهطور جسته و گریخته گیر آورده و خواندهام تا دانشگاه را بیشتر بشناسم،
بهعالوه آنچه در این  48سال تجربه کردهام ،معتقدم گذشتگان زحمت زیادی برای
شکلگیری این دانشگاه کشیدهاند .کسانی مثل دکتر مجتهدیها در تأسیس این دانشگاه
نقش اساسی داشته و بنیانش را درست گذاشتند و کسانی که پس از انقالب اسالمی در
دوران سخت و دشوار ،دانشگاه را بسیار خوب مدیریت و حفظ و از کیان آن دفاع کردند
نظیر؛ دکتر صالحِی ،دکتر انواری و دکتر سهرابپور که شایان توجه و شایسته تقدیرند.
پیش از انقالب ،چون همه به این نیاز پی بردهبودند برای ساختنش کمک میکردند.
پذیرش دانشجویان ممتاز کشور ،استخدام استادان قوی ،کارکشته و زبده از ابتدا ،مشارکت
مردم و ارگان های مختلف در ساخت شریف نقش مهمی داشت و آن روحیهها ،هنوز هم
باقیست .گرچه ،دچار تالطمهایی شده ولی آن فرهنگ شورایی و فرهنگ همکاری که
ابتدای تأسیس دانشگاه حاکم بوده ،هنوز هم پابرجاست.
این دانشگاه طی سالها ،فارغالتحصیالن شاخصی داشتهاست .کسانیکه برای ادامهتحصیل
به خارج رفته یا برای کار در داخل یا خارج کشور مشغول شدهاند ،عملکرد درخشانشان،
نشاندهنده موفقیت دانشگاه بودهاست .در حال حاضر اما ،فکر میکنم دانشگاه صنعتی
شریف از جامعه و صنعت ،عقب افتادهاست .اگر سری به دانشگاههای دیگر ،نمایشگاههای
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آموزش عالی و صنعتی بزنید متوجه منظورم میشوید .الزم است عزیزان همکار به فکر
چاره باشند .با توجه به سرعت پویایی جامعه ،دیگر نمیتوان برای مدت طوالنی به اعتباری
که گذشتگان برای دانشگاه آوردهاند ،دل بست .رقبای داخلی و بینالمللی با تالشی مضاعف
پیش می روند .شریف نیز برای حفظ و ارتقای جایگاه داخلی و بینالمللی خود نیازمند
پویایی در حوزههای مختلف آموزش عالی است.
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