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 مقدمه -1 

تري از مركز مسكو در شـهر  كيلوم 30) در فاصله حدود University of Technologyدانشگاه صنعتي (
Korolev    قرار دارد. اين شهر محل استقرار شركتهاي بزرگ فضايي روسيه در زمينه سامانه هـاي پرتـاب

) است و اين دانشگاه مدعي است وظيفـه تربيـت نيـروي انسـاني صـنايع      Energiaمانند شركت انرژي (
ش در پـي ابـراز عالقـه ايـن دانشـگاه بـه       بازديد مورد اشاره اين گـزار  مختلف اين شهر را به عهده دارد.

برقراري روابط آكادميك با دانشگاه صنعتي شريف در زمينه هوافضا و با هماهنگي دفتر امـور بـين الملـل    
ارديبهشت برنامه ريزي  هفتم تا شنبه ارديبهشت نجمپشنبه پنجفر براي ستاريخ  دانشگاه انجام شده است.

  شده است.

  
  ايي دانشگاه صنعتي در حومه مسكومكان جغرافي 1شكل 

  
  صبح در دفتر دانشكده هوافضا) 9فروردين ساعت  24(شنبه  جلسه توجيهي سفر -2 

  حاضرين: آقايان دكتر نايبي، حسيني كردخيلي، اسديان، نوازي
آقاي دكتر نايبي ضمن ارائه توصيفي از اين دانشگاه و مرور آمار ارتباط داانشـگاه بـا سـاير دانشـگاههاي     

توصيه هايي در مورد هدفگذاري بازديدها و جلسات ارائه كردنـد. از جملـه اينكـه هـدف كوتـاه       روسيه
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مدت مي تواند ارائه دوره هاي كوتاه مدت يكي دو هفته اي توسط دو دانشگاه در دانشگاه مقابل يا تبادل 
تحقيقـاتي  استاد و دانشجو براي فرصت مطالعاتي است. در بلند مدت مي توان بـه تعريـف پـروژه هـاي     

  مشترك نيز انديشيد.
  گزارش سفر -3 

  شنبه پنجم ارديبهشت 5بامداد روز  3:30مسكو ساعت -پرواز تهران
  به وقت محلي 6:00ساعت ورود: حدود ساعت 

  حركت به محل استقرار: هتل پرزيدنت مسكو
) حـدود  Ruslan Egorovمطابق قرار يكي از كارمندان دفتر روابط بين الملل دانشـگاه ميزبـان (بـه نـام     

  براي انتقال ما به محل هتل آمد. 9:30ساعت 
  در راه برنامه بازديد دو روزه را شرح داد.

  بعد از ظهر  صبح  

  روز اول
جلسه با مديران دانشگاه در دفتر 

روابط بين الملل و بازديد از 
  ساختمان اصلي دانشگاه

  بازديد از كوانتاريوم مسكو

  يبازديد از كالج مهندسي فضاي  روز دوم
بازديد از موزه فضايي شركت 

  انرژي
   

  روز اولصبح  1- 3

شروع شد. غير از ايشان و دو كارمنـد   10:40جلسه حدود با استقبال مسوول روابط بين الملل دانشگاه و 
  .) سه تن از اساتيد و مسووالن دانشگاه نيز حضور داشتندNinoو  Ruslanاين بخش (



  

3 

  
  ميزبان هت امور روابط بين الملل دانشگادفتر جلسا 2شكل 

  
يكي از ايشان كه عمدتا در بحثها شركت مي كرد و فايل را نيز ارائه داد مسوول بخش فناوري اطالعـات  

دو نفـر ديگـر    بودند. Victor Privalov) دكتر Information and technology faculty( ديجيتالو 
شكاه متفاوت از دانشگاه ما بود و يكي از ايـن رده هـا مـدرس    مدرس بودند (رده بندي اساتيد در اين دان

كردخيلي با پاورپوينتي دانشگاه مـا را ارائـه كردنـد. بـه طـور       حسيني بود). به پيشنهاد ما ابتدا آقاي دكتر
واضحي از ارائه جا خوردند و به نظر اطالعات درستي از جايگاه دانشگاه ما نداشتند و تحت تـاثير قـرار   

  گرفتند.
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  معرفي دانشگاه شريف و دانشكده هوافضا توسط دكتر حسيني كردخيلي 3شكل 
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دانشگاه ميزبان نيز در ارائه اي مختصر اطالعات كلي از دانشگاه خود ارائه كـرد كـه فايـل ارائـه مربوطـه      
 پيوست اين گزارش است.

 
  ميزبان اطالعات كلي دانشگاه 4شكل 

در ارائه نفرات محدودي از اساتيد معرفي شدند. آقاي دكتر كردخيلي در مورد امكان مالقات و صـحبت   
را سـوال كردنـد كـه ميزبـان جـواب داد ايشـان در شـركت انـرژي          دانشگاه با مسوول بخش كامپوزيت

  جايگاهي دارند و در اين زمان كوتاه نمي توان جلسه هماهنگ كرد. 

  
  مسئول بخش كامپوزيت دانشگاه 5شكل 

  ساختمان به عمل آمد.دو دانشگاه بازديد از فضاي اين  بعد از جلسه معرفي
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رمانان فضايي را به هقلتحصيل اين دانشگاه يا نمايي از سالن طبقه همكف دانشگاه كه برخي شخصيت هاي فارغ ا 6شكل 

  تصوير كشده است. 

  هستند. تحصيلدر اين دانشگاه دانشجوياني از ساير كشورهاي آسياي ميانه نيز مشغول 
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  تصويري از دانشجويان كشورهاي آسياي ميانه مشغول به تحصيل در اين دانشگاه 7شكل 

زديم كه استادي در زمينه مديريت در حال تدريس  همچنين به يكي از كالسهاي درس دانشگاه نيز سر
  زمينه تخصصي ايشان مديريت بود و گويا قبال ارتباطي با ايران خودرو داشته اند. بودند.
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  بازديد از يك كالس درس دانشگاه 8شكل 

  



  

9 

  روز اول بعد از ظهر 2- 3

ساختمان كوانتاريوم فضايي نسبتا  برنامه ريزي كرده بود.ميزبان براي بعد از ظهر بازديد از كوانتاريوم را 
  بزرگ در كنار زمين بازي كودكان بود.

  
  ساختمان كوانتاريوم 9شكل 

  
  زمين بازي كنار كوانتاريوم 10شكل 
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كه دانش آموزان را به صورت كوانتاريوم مجموعه مانند پژوهش سراهاي آموزش و پروش خودمان است 
  عملي با برخي مفاهيم همانند رباتيك يا كدنويسي آشنا مي كند.

  
  بخش رباتيك كوانتاريومبازديد از  11شكل 

كوانتاريوم بخش كوچكي نيز براي فعاليتهاي فضايي داشت كه يك شيكر ارتعاش كوچك و يك ميز 
  شبيه ساز هلمولتز در آن مستقر بود.ياتاقان هواي كوچك در داخل 

  
  ميز ياتاقان هوا در شبيه ساز هلمولتز 12شكل 
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ارائه كننده اظهار مي كرد كه با توجه به بازنشستگي نخبگان فضايي كشور روسيه سعي در جهت دهي 
شد. همچنين در فعاليت عاليق دانش آموزان مستعد به سمت مباحث مرتبط با علوم مهندسي فضا مي با

دانش آموزان تمركز ويژه اي به آموزش كار گروهي وجود دارد و غير از معلمهاي فني، روانشناسهايي نيز 
نكته جالب ديگر اين مركز استفاده از  در اين مركز براي شناسايي و پرورش استعدادها كمك مي كنند.

  دانشجويان كالج فضايي در آموزش دانش آموزان بود.
بال يا  يرو نيروي براينتاريوم بخشي نيز براي آموزش ساده برخي مفاهيم فيزيكي مانند كوا

  جريانهاي گردابي و امثال آن داشت.
  

  
  بستر تست آموزش نيروي برا 13شكل 

  

  صبح روز دوم 3- 3

ر نرزديكي برنامه صبح روز دوم اختصاص به بازديد از كالج مهندسي فضايي داشت. اين كالج د
سال دارد و اخيرا به دانشگاه صنعتي ملحق شده است  40محوطه اصلي دانشگاه واقع شده و قدمتي باالي

و ارتباط وثيقي با شركت انرژي دارد. در ابتدايي ترين نقطه ورود به كالج در محوطه اي به مساحت 
انند مراحل باالي سايوز قرار مترمربع چند نمونه از موتورهاي سامانه هاي فضايي روسيه هم 20حداكثر 

  داده شده بود. 
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  محوطه ورودي كالج مهندسي فضايي 14شكل 

اولينم حل بازديد آزمايشگاهي بود كه نمونه پروازي كپسول زيستي پرتابگر سايوز به همراه ماژول 
  داكينگ در آن بود.



  

13 

  
  يوز با قابليت حمل سه نفر به همراه ماژول داكينگكپسول زيستي سا 15شكل 

  
به همراه موتورهاي مختلف مراحل ابتدايي يا كنترلي برخي حاملها همچنين پيشرانه مرحله نهايي سايوز 

  نيز در اين آزمايشگاه موجود بود.در آزمايشگاه موجود بود
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  اه كالجبرخي موتورهاي موجود در آزمايشگ 16شكل 

ماه در ايستگاه فضايي بوده است براي اولين  6در روز بازديد يكي از فضانوردان روسيه كه حدود 
  تدريس خود به كالج آمده بود كه ديدار مختصري با ايشان فراهم كردند.
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كارمند بخش بين الملل)، دكتر از چپ: دكتر اسديان، سرگيف (مسئول همكاريهاي بين الملل)، روسالن ( 17شكل 
  ، كارمند كالج، نينو (كارمند بخش بين الملل))رئيس كالج( فدكتر سامارونوازي، دكتر كردخيلي، فضانورد روسي، 

  
همچنين بازديد از محوطه وسط كالج به عمل آمد كه نمونه پروازي مرحله نهايي سايوز در آن نصب 

  شده بود.
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  مرحله نهايي سايوز در محوطه كالج 18شكل 

  
بخش انتهايي بازديد از كالج مربوط به بازديد از آزمايشگاه كامپوزيتهاي دما باال بود. بعد از بازديد 
جلسه اي نيز با مسوولين و كارشناسان آزمايشگاه برگزار و در مورد زمينه هاي كاري آزمايشگاه و نحوه 

 PEEKايشگاه روي ساخت برخي كامپوزيتهاي دما باال مانند تعامل و همكاري صحبت شد. اين آزم
كربن كار نكرده بودند. برخي تجهيزات اصلي شان هم مدعي -تمركز داشت و خيلي با موادي مثل كربن

بودند در شركت انرژي است نه در محيط كالج. براي تبادل استاد و دانشجو عالقه مند بودند ولي در 
  ي موضع مشخص و ايده اي نداشتند.مورد فعاليتهاي مشترك صنعت

  



  

17 

  
  بازديد از دستگاه و ربات شش درجه پيچش الياف كامپوزيت 19شكل 

  
  جلسه با مسوول آزمايشگاه كامپوزيت 20شكل 
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  دومروز  بعد از ظهر 4- 3

ده نهايي برنامه ريزي شده بود: بازديد به قول ميزبان، هيجان انگيزترين بخش بازديد دو روزه براي وع
از موزه فضايي شركت انرژي. اين موزه نمونه هاي پروازي يا مهندسي يا ماكت اغلب پروژه هاي 

  معروف فضايي روسيه از اسپوتنيك تا ايستگاه فضايي مير را در خود جا داده بود.

  
  ي گاگارين)كپسول حامل اولين فضانورد (يور 21شكل 
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  شبيه سازي اولين داكينگ سايوز و يه فضاپيماي امريكايي 22شكل 

  
  دكتر كردخيلي و اسديان در كپسول زيستي سايوز 23شكل 

سعي  در انتهاي بازديد موزه از ميزبانان خداحافظي و قرار شد با ايميل و ارتباطات الكترونيك طرفين
  در تداوم تعامل و ايجاد همكاري مشترك كنند.
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  سومروز  5- 3

روز سوم آزاد بوديم و با توجه به اينكه عصر روز قبل از كاخ كرملين بازديد كرده بوديم براي ديدن 
متروي مسكو و موزه فضايي از طريق مترو به ودنكا عزيمت كرديم. قدمت ولي در عين حال نظم و 

  د.تميزي متروي مسكو مشخص بو

  
  نماد موزه فضايي مسكو 24شكل 

موضوع جالب توجه در موزه حضور كودكان از مهد كودكهاي مسكو بود. به طور واضح القاي غرور 
  و اعتماد به نفس در كودكان در اين گروه ها به چشم مي زد.
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  نمايي از داخل موزه فضايي مسكو 25شكل 

  
  بعد از موزه گشتي هم در پارك ملل مسكو زديم.
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  ورودي پارك ملل ودنكا 26شكل 

  
  نمايي از  داخل پارك ملل ودنكا 27شكل 

به وقت محلي با اوبر عازم فرودگاه  17:00بعد از بازديد از پارك به هتل برگشته و با حدود ساعت 
شركت ايرفلوا روسيه به تهران پرواز و سپس به دانشگاه رفتيم. حدود  21:30رواز ساعت شديم. با پ
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  به دانشگاه رسيديم. 3:00ساعت 
  

  جمع بندي -4 
  دستاوردهاي مختلف اين بازديد را شايد بتوان در خطوط ذيل خالصه كرد:

ادميك هست. در مورد هدف اصلي بازديد به نظر دانشگاه ميزبان عالقه مند برقراري ارتباط آك -1
در زمينه كامپوزيت دارد. كالج مهندسي فضايي براي همكاري پتانسيلهاي قابل استفاده خوبي مثال 

به نظر اولين قدم مي تواند تبادل استاد در دوره هاي كوتاه مدت و دانشجو به صورت فرصت 
گاه ميزبان مطالعاتي باشد. در بعد همكاري صنعتي به نظر موانعي ذهني يا واقعي از طرف دانش

وجود داشت و بايد با حوصله جلو رفت و بعيد است در سال اول بتوان همكاري صنعتي مشترك 
 تعريف كرد.

ساختار آموزشي هدفمند براي نگارنده جالب بود. با توجه به بازنشستگي پيشكسوتان فضايي  -2
درصد فارغ  95براي كالج تربيت نيرو در زمينه فضايي هدفگذاري شده بود. مدعي بودند حدود 

التحصيالن شان در صنايع مشغول مي شوند (البته باور اين موضوع مقداري سخت است). در 
لوه مهندسي نه عميدر زبازديد از كوانتاريوم هم مدعي بودند با توجه به نياز به نيروي انساني 

در آينده، در بخش كودكان نيز سعي مي شود استعدادها شناسايي و جهت دهي شوند. به فضايي 
 راي دانشگاه و قبل دانشگاه هدف گذاري شده بود.عبارتي از نيازي صنعتي ب

بافت شهري مسكو بسيار جذاب بود. ساختمان شبيه به هم دوران كمونيستي همچنان پابرجا  -3
هستند و در مركز شهر حتي اجازه تغيير نما هم داده نمي شوند و تغييران ساختمانها داخل آن 

ي بسيار پهن و گسترده بودند عليرغم اينكه اتفاق مي افتد. شهر بسيار تميز و مرتب و خيابانها
قوانين  معلوم بود جديد نيستند و اين معماري ها به دوران اتحاد جماهير شوروي بر مي گشت.

راهنمايي رانندگي هم توسط رانندگان و مخصوصا توسط عابرين پياده بسيار خوب رعايت مي 
 به بوق مي شدند.)برخي رانندگاه مانند ما عصبي و دست به ندرت شد (البته 

خيابانهاي شهر پر از خودروهاي آمريكايي، اروپايي، كره اي و ژاپني بود و به ندرت خودروهاي  -4
داخلي مانند اشكودا به چشم مي خورد. در فروشگاه هاي مواد غذايي هم عمدتا محصوالت ترك 

نفت و گاز و با  به چشم مي زد. در كل به نظر ساختار اقتصادي مسكو شبيه ايران است . با فروش
واردات كاالهاي مصرفي روزگار مي گذرانند و شايد نقطه قوت شان نسبت ما در مصرف گرايي 

 و تجمل گرايي كمتر مخصوصا در مورد خانه ها و محل سكونت است.

عمدتا مسن تر مورد مردم اين شهر به چشم مي خورد تنهايي افراد بود. افراد ي كه در عجيبنكته  -5
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اين فتند. البته راه مي ربا دوستي يا همراهي در حال حركت بودند ولي افراد جوان عموما تنها 
  موضوع در پاركها و مراكز تفريحي كمتر بود ولي در پياده روها به وضوح به چشم مي خورد.


