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رئیس واحد شهرقدس  -مالرد و صفادشت در گفتوگو با «کالس»:
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مرکزآموزشهایکاربردیرادرغرباستانتهرانفعالکردهایم

مـهـدی فـتـحا ،...عـضــو
با واحدها هــیاتامنای دانشگاه آزاد اسالمی
صدراصدوقی استان تهران و رئیس دانشگاه آزاد
اسالمی غرب استان تهران (واحد
شهرقدس  -مالرد و صفادشت) دارای دکتری تخصصی
در رشته مهندسی صنایع از دانشگاه علم و صنعت ایران
است .او بیش از 23سال است که در فضای کسبوکار
و در حوزههای مدیریتی در بخشهای حاکمیتی و
خصوصی و نیز در حوزه تدریس و آموزش در دانشگاه
مشغول به فعالیت بوده و عضو هیاتعلمی دانشگاه آزاد

اسالمیهمهست.ایناستاددانشگاههمچنینمدیرکل
دفتر آمار و برنامهریزی وزارت بازرگانی ،معاون وزیر و
رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای صنعت ،معدن
و تجارت ،عضو هیاتمدیره سازمان صنایع کوچک و
شهرکهایصنعتی،عضوهیاتعاملسازمانگسترش
و نوسازی صنایع ایران هم بوده است .او همچنین در
شوراهاوانجمنهایمختلفیعضویتداشتهکهازجمله
آنها میتوان به شورای عالی آموزش و پرورش ،شورای
علوموتحقیقات،هیاتمدیرهانجمنلجستیکوزنجیره
تامین ایران و نیز ریاست انجمن مهندسی صنایع ایران

اشاره کرد .با این استاد و مدیر باسابقه دانشگاه درباره
واحدمالرد،گپوگفتیکردیمکهدرادامهمیخوانید.

واحدمالردچهسابقهوپیشینهایدارد؟
این واحد با تصویب هیاتامنای دانشگاه آزاد اسالمی در
اسفند  ۱۳۹۰از مرکز آموزشی به واحد دانشگاهی ارتقا
پیدا کرد .قبل از آن نیز به مدت سهسال با عنوان مرکز
مالرد ابتدا درسال  78با  760دانشجو در پنج رشته
زیرنظر دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرقدس فعال بود و
در حال حاضر با 2340دانشجو در هشت رشته در مقطع
کاردانی ،کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته و 13رشته
کارشناسیارشد با رشدی چشمگیر از نظر فیزیکی و
علمیبهفعالیتخودادامهمیدهد.
تا امروز این دانشگاه چه تاثیری در اشتغالزایی در
منطقهداشتهاست؟
شهرستان مالرد با مساحت  ۹۳۰کیلومترمربع و
جمعیتی بالغ بر ۴۰۰هزار نفر یکی از  16شهرستان
استان تهران است .این شهرستان دارای بیش از ۴۰۰
واحد تولیدی ،صنعتی و کارخانه است و دانشجویان این
دانشگاه با تخصصها و تواناییهای الزم برای اشتغال
در رشته تخصصی خود آشنا میشوند .این موضوع
موجب جذب این افراد در واحدهای صنعتی و تولیدی

استان شده است .به این منظور مدرسه اشتغال و مرکز
آموزشهای کوتاهمدت تخصصی  -کاربردی دانشگاه
آزاد اسالمی واحدهای غرب استان تهران امسال شروع
بهکارکردهاست.
در حوزه پژوهش و بهخصوص تولید علم چه
کارنامهایدارید؟
درحقیقت تا امروز 630پایاننامه دفاع شده 300 ،مقاله
در کنفرانسهای معتبر و  41مقاله  ISIداشتیم؛  9طرح
پژوهشی هم انجام شده یا در حال انجام هستند .اساتید

دانشجوینمونهواحدمالرددرگفتوگوبا«کالس»:

ظرفیتارائهرشتههایبیشتردردانشگاهوجوددارد

امیـر جعفریخـادم ،دانشـجوی
تـرم هفتـم کارشناسـی پیوسـته
عمـران دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد
ملارد اسـت .دانشـجوی پرتلاش
و بااسـتعدادی کـه پیـش از ورود بـه
دانشـگاه در شـغل شـیرینیپزی
فعالیـت میکـرده ،امـا از وقتـی بـه
دانشـگاه وارد شـده و درس خوانـده
و اسـتعدادش شـکوفا شـده اسـت؛
جـذب یـک شـرکت مهندسـی شـده
و در راسـتای دانش تخصصـیاش ،کار
میکنـد .این دانشـجو کـه از سـوی واحـد ملارد بهعنـوان دانشـجوی نمونه
معرفی شـده اسـت ،در طول ایـام تحصیـل فعالیتهـای مختلـف فرهنگی و
علمـی را هـم در کارنامـه عملـی خـود دارد .چیـزی که مـا را بـر آن داشـت تا
پای صحبـت او بنشـینیم و موفقیتها و اقداماتـش را از زبان خودش بشـنویم.
چرادانشگاهآزاداسالمیرابرایادامهتحصیلانتخابکردید؟
چون دانشـگاه بـه محل زندگـی ما خیلـی نزدیـک اسـت و از سـوی دیگر من
بایـد همزمـان بـا تحصیـل بـه کاری هـم اشـتغال داشـته باشـم که بـرای آن
درگیر بعد مسـافت نباشـم .بنابراین دانشـگاه آزاد اسلامی واحد مالرد را برای
تحصیل انتخـاب کردم .البتـه قبال کار من شـیرینیپزی بـود اما خدا رو شـکر
االن در یک شـرکت مهندسـی مشـغول بهکار هسـتم.
فکر میکنید چرا بهعنوان دانشجوی نمونه انتخاب شدهاید؟ چه
اقداماتیانجامدادیدکهاینامتیازرابرایشماقائلشدهاند؟
البتـه واقعـا ایـن نظـر لطـف مسـئوالن دانشـگاه اسـت کـه بنـده را بهعنـوان
دانشـجوی نمونـه معرفـی کردهانـد ،امـا در طـول ایـن سـالها تلاش کـردم
دانشـجوی فعـال و تاثیرگـذاری باشـم؛ بـا کمـک خداونـد و موفقیـت در
امتحانـات پایـان ترم طـی چند تـرم و کسـب معـدل الـف و با لطف مسـئوالن

دانشـگاه توانسـتم از تخفیفهای مربوط بـه دانشـجویان ممتاز هـم بهرهمند
شـوم و از همـان ترمهـای اول و بـا هماهنگـی اسـاتید واحـد ،بنـا بـه نیـاز و
اسـتقبال دانشـجویان بهخصـوص در دروس عمومـی ریاضـی ،شـروع بـه
برگـزاری کالسهـای رایگان حـل تمریـن بـرای دانشـجویان و آمادگـی آنها
برای امتحانـات پایان تـرم کردم .البتـه اخیرا بـا صدور یـک تاییدیـه از اعضای
هیاتعلمـی واحـد در دروس ریاضـی و تخصصـی رشـته عمـران ،ایـن کار را
به صـورت جـدی و رسـمی دنبـال میکنـم؛ بهطـوری کـه یـک کالس هم به
همین منظور در نظـر گرفته شـده و اینکار هم بـرای آمادگی خـودم بهمنظور
شـرکت در آزمـون کارشناسیارشـد مفید اسـت و هم اینکـه به ارتقـای کیفی
تحصیلـی دانشـجویان واحـد کمـک خواهد کـرد .البته من همیشـه دوسـت
داشـتم این کار بهصـورت رسـمی ،بعـد از من هم ادامه داشـته باشـد کـه برای
این مهم دوسـتان دیگـری را هم به این کار تشـویق کردم و ترم گذشـته شـاهد
ایـن بودیم کـه بهجز خـودم پنـج 6،نفـر دیگـر از دانشـجویان ممتـاز واحد که
ترمهـای پایینتر هسـتند هـم ایـن کار را شـروع کردنـد .در کنار ایـن فعالیت
علمی ،پیگیـری کردیم تـا اولین شـورای صنفـی دانشـجویی واحد ملارد  -با
کمـک عـدهای از دانشـجویان ایـن واحـد مثـل آقایـان محمـد یوسـفی ،علی
رمضانـی و دیگر دوسـتان عزیز -تشـکیل شـود کـه هـدف اصلی این شـورای
صنفی ،کمکـردن فاصله بین مسـئوالن دانشـگاه و دانشـجویان اسـت و اینکه
از این طریق تلاش کنیم تا سـطح خدمات فرهنگی ،بهداشـتی ،آموزشـی و...
این واحـد دانشـگاهی را ارتقـا دهیم تا فضـای مناسـبتری برای دانشـجویان
فراهـم شـود .بنـده بـا کسـب بیشـتر از سـهپنجم آرای ماخـوذه در انتخابـات
شـورای صنفی دانشـجویی واحد و انتخاب بهعنوان نفـر اول در انتخابات اولین
دوره ایـن شـورای صنفـی توسـط دانشـجویان شـرکتکننده انتخاب شـدم.
همچنیـن بهعنـوان مسـئول واحد سـرمایههای انسـانی بسـیج دانشـجویی
دانشـگاه هـم فعالیـت میکنم.
سطحعلمیوامکاناتواحدراچطورارزیابیمیکنید؟
سـطح علمی دانشـگاه در سـطح مطلوبی اسـت ،امـا شـاید بتواند بهتـر از این
هـم شـود .در ایـن سـالها کـه مـن آنجـا هسـتم ،هـر سـاله پیشـرفتهای

بیشـتری حاصـل میشـود؛ البتـه امیـدوارم کـه در سـالهای آینـده و بـرای
نسـلهای بعـد از مـا امکانـات بیشـتر و برنامهریزیهـای جامعتـری صورت
پذیـرد .باید بـه این نکتـه هم اشـاره کنم کـه دانشـگاه آزاد اسلامی ملارد از
نظـر برخی مسـائل دچـار کمبـود اسـت؛ ماننـد امکانـات سـاختمانی جهت
سـالن ورزش و محوطهسـازی بهتـر و بیشـتر .بـه نظـر مـن این پتانسـیل هم
وجـود دارد کـه ارائـه رشـتههای بیشـتری ازجملـه معمـاری و روانشناسـی
هـم در ایـن دانشـگاه ارائه شـود .در ضمـن اسـتادان واحـد همراهـی خوبی با
دانشـجویان دارنـد و به عبارتـی بهخوبی در کنـار ما هسـتند اما به هـر حال در
هر مجموعـهای ضعفهایـی هم هسـت و باید تالش شـود تا کمبودهـا به نحو
احسـن برطرف شـوند.
آیا در راستای ارتقای مهارتی دانشجویان هم اقدامی در دانشگاه
انجاممیشود؟
بله .در رشـته تحصیلی خود مـا ،در طول تحصیـل بازدیدهایـی از کارگاههای
سـاختمانی و برخی از مراکـز علمی داشـتهایم که کمک خـوب و قابل توجهی
به بـاال رفتن مهـارت عملـی در کنـار آموزشهای علمـی کرد.
آیاازعملکردمدیریتومجموعهکارکناندانشگاهرضایتدارید؟
رئیس دانشـگاه ،آقـای دکتـر فتحا ...هسـتند که البته مشـغله کاریشـان
ی زیـاد اسـت؛ امـا پشـتیبان همیشـگی
در زمینـه علمـی و مدیریتـ 
دانشـجویان هسـتند ،همچنیـن آقـای دکتـر سـلمان صفـوی  -معـاون
محتـرم مالـی و اداری دانشـگاه  -بـا جدیـت از دانشـجویان و تشـکیل
نهادهـای دانشـجویی حمایـت کـرده و میکننـد .مـا در تمـام مـدت که
در حـال تشـکیل نهـاد شـورای صنفـی -دانشـجویی بودیـم از همراهـی
همیشـگی ایشـان برخـوردار بودیم که بسـیار قابل تقدیر اسـت؛ همیشـه
همچـون پـدری دلسـوز بـرای دانشـجویان هسـتند .ایشـان عالوهبـر
اینکـه همیشـه در اتاقشـان بـه روی دانشـجویان باز اسـت ،اوقاتـی را در
هفتـه اختصـاص دادنـد بـه مالقاتهـای دانشـجویی  -بـرای بیـان و رفع
مشـکالت -که این در نـوع خـودش منحصربهفرد و قابل تحسـین اسـت.

