
  جناب آقاي دكتر قاسميه
  معاونت محترم تحصيالت تكميلي دانشكده عمران،

  
  با درود،

  
هاي فني در رابطه با ارزيابي   جناب آقاي دكتر محمدي، استاديار محترم دانشكده مهندسي عمران دانشكده30/2/1385پيرو نامه مورخ 

، نگارنده ضروري 8102- 80178 به شماره دانشجويي سپهر سهيل فروزاننامه دكتراي تخصصي اينجانب  گزارش پيشرفت كار پايان
شك قضاوت و راهنماييهاي آن معاونت محترم در اين باره مزيد  بي. داند توضيحات تكميلي ذيل را به گزارش ياد شده بيفزايد مي

  .امتنان خواهد بود
آقاي دكتر محمدي، در حد نام و برخي هرچند پيش از اين اساتيد و پژوهشگران ايراني از جمله استاديار فرهيخته، جناب  .1

گيري از  ي نخستين بهره آشنايي داشتند، ايده) Meshless Methods (روشهاي تحليل بدون المانهاي نخستين با  ايده
 اين دانش جديد به ميهن، بصورت وارد نمودناغراق  روشهاي نوين بدون المان، آشنايي كامل، درك مفاهيم، آموزش و بي

همراه با آزمايشهاي عملي الگوريتمها و ، ...گيري از جديدترين مقاالت معتبر دانشمندان صاحبنام و   بهرهمدون تنها با
، »ذكات علم آموختن است« انجام پذيرفت و از آنجا كه 1381راهكارها براي نخستين بار در ايران توسط نگارنده در سال 

ران در چارچوب درسي دانشگاهي يا سخنراني علمي، بصورت گيري و آموزش ديگر پژوهشگ نتايج بدست آمده براي بهره
نت در اختيار آقاي دكتر محمدي كه پيشتر با نام اين روشهاي نوين آشنا ابه ام ها و مراجع كامل نوشته مدون و همراه با دست

پذيرش اعضاي هيأت  در  دروس جديدپيشنهادنگارنده با تشويقهاي آن استاديار گرامي مبني بر امتياز . بودند قرار گرفت
را همراه با سرفصلهاي پيشنهادي، مراجع الزم، » روشهاي تحليل بدون المان« واحدي 3علمي، براي نخستين بار ايده درس 

مثالهاي حل شده توسط نگارنده بعنوان تمرينهاي درس مورد نظر و ديگر مدارك مطالعاتي اوليه ارائه نمود كه حاصل آن 
كم تا آن  گمان دست هاي ايران و بي  در دانشكده فني دانشگاه تهران در ميان تمامي دانشگاهتدريس اين دانش جديد تنها

 .باشد هاي جهان، توسط آقاي دكتر محمدي مي زمان بيشتر دانشگاه
عضويت هيأت علمي الزم به يادآوريست سوابق اين مطالعات به همراه ديگر سوابق علمي نگارنده كه در آن زمان عالقمند به 

 موجود بوده، مورد تأييد اساتيد گرامي com.sfsepehr.www://httpسايت شخصي به آدرس بنشگاه تهران بود، در ودا
  .گردد اي نگارنده براي آگاهي به پيوست ارائه مي حرفه/اي از سوابق علمي چكيده. باشد دانشكده فني مي

 توسط نگارنده ادامه يافته، در تاريخ بهمن 30/10/81 مصوب 988/2/614ارچوب طرح پژوهشي شماره مطالعات ياد شده در چ .2
ها و دستورالعملهاي  نامه آيين: مرجع[ دستورالعمل و مقررات ارائه طرح پژوهشي 7از آنجا كه مطابق بند .  پايان يافت1382ماه 

بايد عضو هيأت علمي دانشگاه باشد، جناب آقاي  مجري طرح مي، ]، معاونت پژوهشي دانشگاه1380پژوهشي دانشگاه تهران، 
با اين همه تمامي مطالب ارائه شده در . دكتر محمدي استاديار محترم دانشكده فني، مسؤوليت اجراي طرح را بر عهده گرفتند

بهره بوده  ن زمينه بيچارچوب اين گزارش يكساله تنها از جانب نگارنده بوده، از كوچكترين همكاري و همفكري علمي در اي
 .است

با توجه به سوابق علمي قابل مالحظه استاديار محترم جناب آقاي دكتر محمدي در زمينه روشهاي عددي تحليل بويژه  .3
 توافقهايي ضمني 81 و عالقمندي نگارنده به روشهاي تحليل بدون المان، در سال تحليل سازگار و برآورد خطاروندهاي 

، 82 كه با به پايان رسيدن طرح پژوهشي در بهمن ماه مه دكتراي نگارنده با ايشان صورت پذيرفته بودنا براي سرپرستي پايان
نامه  برنامه زمانبندي ارائه شده در فرم پيشنهاد پايان.  تعيين گرديد1385پايان شهريور رسميت يافته، زمان انجام پژوهش تا 

با گذشت نزديك به يك سال، تاريخ . باشد ، بيانگر اين موضوع مي به تصويب گروه رسيد21/3/1383نگارنده كه در تاريخ 
 تغيير يافت كه هرچند با توافق نخستين هماهنگي نداشت، از 1384بهمن ماه پايان پژوهش از جانب آقاي دكتر محمدي به 

http://www.sfsepehr.com/


ده با اميد به پايان گفتني است نگارن. طرف نگارنده با فرض انجام مديريتي كارآمد از جانب ايشان با استقبال روبرو شد
نامه در تاريخ تغيير يافته، براي هماهنگي كامل با نظرات استاد راهنماي گرامي، با وجود تعهد پيشين، اقدام به  پايانرسانيدن 

نامه طبق نظر استاد راهنما نمود كه دريغ   مطالعات پژوهشي پايانوقت تماماي بيرون از دانشگاه خود و انجام  ترك كار حرفه
نامه سودي نداشته، انجام مطالعات در تاريخ ياد شده از جانب استاد راهنما به پايان نرسيد؛ كه تنها به ضرر  نها براي پاياننه ت

 .اي وي انجاميد و زيان حرفه
هاي پيشين همكاري پژوهشي با جناب آقاي دكتر محمدي و با فرض اختياري بودن طرح پژوهشي  نگارنده با توجه به تجربه .4

درنگ در تابستان   از جانب ايشان، ارائه فرمها بياظهار لزوم، عمداً از تكميل فرم مربوط امتناع ورزيده، تنها پس از نوع ششم
 . انجام پذيرفت84

نامه دكتراي نگارنده، نخستين تجربه مديريت پروژه استاديار گرامي جناب آقاي دكتر محمدي در  از آنجا كه سرپرستي پايان .5
بوده، با وجود سوابق علمي قابل مالحظه ) كه با دوره كارشناسي ارشد تفاوتهاي چشمگيري دارد(دوره دكتراي تخصصي 

رسد  به نظر ميايشان در زمينه روشهاي عددي تحليل، شايد به دليل تازگي دانش روشهاي تحليل بدون المان در ايران، 
اي را با  ياد شده مد نظر نداشته، بيشتر اهداف آرمانگرايانهاي را در رابطه با پژوهش  بينانه انداز روشن و واقع ايشان هنوز چشم

 روشهاي تحليل بدون المان در مقايسه با روش اجزاء ،هرچند. نمايند مجزا دنبال مي/شان در روش اجزاء محدود توجه به تجربه
اي از اين  ك و يا دو سه پلهمحدود، با وجود هماننديها، تفاوتهاي بنيادين داشته، پيمودن گامي چند در اين كوره راه تاري

المللي، خود گواهي بر اين  نگاهي به مقاالت ژورنالهاي معتبر بين. نردبان بلند فعاليتي چشمگير و در خور ستايش به شمار رود
 .ادعاست

 و عدم همفكري و همكاري الزم، نداشتن 2 و 1نمايد با توجه به تجربه پيشين ياد شده در بندهاي  نگارنده اذعان مي .6
بينانه و نيز ناكارآمدي نظرات پيشنهادي از جانب استاد راهنماي گرامي كه البته تمامي آنها  انداز روشن و هدف واقع چشم

انداز بدست آمده از مطالعات  رغم ميل باطني و به تنهايي با توجه به چشم توسط نگارنده آزموده شد، نزديك به يكسال علي
داند همچنين اذعان نمايد همفكري  با اين همه نگارنده بر خود واجب مي. نامه نمود  پاياند، اقدام به پيشبر2 و 1شخصي بند 

گمان با توجه به افزايش تجربه ايشان پس از تدريس دانش روشهاي  بي( به بعد 84و نظرات استاد راهنماي گرامي از سال 
نسبتاً حتي در حد آرماني خود ايشان نبوده، تأثير  افزايش يافته، هر چند كيفيبصورت چشمگيري از نظر كمي و ) بدون المان

 .نامه داشته است مناسبي بر پيشبرد پايان
بر خالف روش اجزاء (ناپذير بودن دستيابي به فرمولهاي صريح و غيرضمني در روشهاي تحليل بدون المان  با توجه به امكان .7

براي دستيابي ...) راي بررسي تأثير تمامي پارامترهاي مؤثر و ب(جانبه  افزاري همه گيري از نرم توان گفت نقش بهره ، مي)محدود
گيري نهايي بر پايه نتايج عددي بدست آمده، اهميت به مراتب بيشتري در مقايسه با ديگر  به پاسخهاي عددي و نتيجه

ين دانش پوشيده نبوده، تا افزاري بر هر پژوهشگر آشنا به ا  از اينرو، دستيابي به چنين نرم.روشهاي مرسوم با نتايج صريح دارد
جايي كه حتي پيش از آغاز مرحله پژوهشي، استاديار محترم جناب آقاي دكتر محمدي، براي ترغيب نگارنده، صراحتاً به 

 .اي كه دريغ هيچگاه پس از آغاز مرحله پژوهشي عملي نشد  وعده. وعده دادندنويسي همكاري در برنامه
بهره جسته، ...  و MathCAD، Matlab افزارهاي موجود همچون ا حد امكان از نرمگفتني است نگارنده در آغاز پژوهش ت

نتايج بدست آمده خود منبعي براي جناب آقاي دكتر محمدي براي ارائه تمرين كالسي، راهكاري پيشنهادي براي ديگر 
افزارهاي موجود  شرفت جستار، نرم پس از آن، تنها هنگامي كه با پي. گرديد2دانشجويان و نيز طرح پژوهشي ياد شده در بند 

جانبه براي تحليل بروش  افزاري همه ياراي پاسخگويي نياز پژوهش را نداشتند، نگارنده بتنهايي اقدام به نگارش و توسعه نرم
ر افزا  نرمنخستين، بدون اغراق مدعي بهترينها نيستنويسي نمود كه هرچند  بدون المان گالركين با جديدترين متدهاي برنامه

 و preprocessorاز اين نوع براي روشهاي بدون المان در ايران بوده، سادگي و كاربرپسند بودن آن همراه با 



postprocessor)  زمان نگارش كل را در بر گرفته است% 5كه بر خالف تصور استاد راهنماي گرامي بيشينه نزديك به (
  .گمان ياريگر ديگر پژوهشگران ميهنمان خواهد بود بي
 به شمار رفته، همكاري افراد يافزارهايي كاري گروه انگونه كه روشن است، در تمامي مراكز علمي معتبر، نوشتن چنين نرمهم

از اينرو، بديهيست هرگاه تنها يك نفر مسؤوليت . افزايد افزار خود بر غناي آن مي با تخصصهاي گوناگون در نگارش آن نرم
. يابد افزار را بر عهده داشته باشد، زماني نسبتاً طوالني بر اين مهم اختصاص مي نرمو توسعه ) debugging(نگارش، خطايابي 

افزار كه تمامي پيشرفتهاي بعدي پژوهش و ارائه مقاله در ژورنال  نتايج بدست آمده از نرمرسد  با اين همه به نظر مي
  .ه باشدالمللي بر شالوده آن استوار است، ارزش زمان و رنج نگارش آن را داشت بين

افزاري را متواضعانه از افتخارات خود دانسته، پيشتر اجرا و نتايج خروجي آنرا به نظر آن  براي نگارنده كه نگارش چنين نرم
 كه به گفته خود، عالقه و معاونت محترم رسانيده، جاي بسي شگفتي است كه استاديار فرهيخته جناب آقاي دكتر محمدي

افزار را كه خود پيشتر صراحتاً وعده  باشند، مزاياي اين نرم  روشهاي عددي تحليل دارا مينويسي تجربه بسياري در برنامه
نويسي آنرا داده بودند، گويي عمداً ناديده گرفته، با بيان برخي نظرات و انتقادات كامالً غير كارشناسي و  همكاري در برنامه

  !ندآور سعي در كاهش ارزش علمي آن و رنجاندن نگارنده دار شگفت
هايي را كه از امتياز شخصي خود تهيه نموده،  استاديار گرامي جناب آقاي دكتر محمدي در نامه ارزيابي خود از اينكه رايانه .8

افزار الزم براي كاربر وجود نداشت، در اختيار دانشجويان خود قرار  موقتاً و با دسترسي محدود كه حتي امكان نصب نرم
به نظر نگارنده، در نهايت احترام و !!! اند ر دانشجويان دكتراي ايشان نشده، اظهار شگفتي نمودهاند؛ باعث ايجاد انگيزه د داده

شود، تنها نه شرايط مادي، كه بيشتر  هاي علمي دانشجويان مي فروتني، بايد به ايشان يادآوري نمود آنچه باعث تقويت انگيزه
اند  گويي ايشان فراموش نموده. اند د و اينك به فراموشي سپرده سال پيش داراي آن بودن6آن ويژگي است كه خود نزديك به 

 بزرگترين عوامل موفقيت ايشان در گذشته بوده، تا جايي كه جايگاه درك شرايط و منافع متقابل و همفكري، همدليكه 
و مشكالت زندگي سبب  متأسفانه شايد گذشت زمان .بخشيد ايشان را از تنها سرپرستي پروژه به برادري كمي بزرگتر ارتقا مي

 اشتباه گرفته، با برخوردهايي يكطرفه براي تأمين شرايط و منافع رياستشده تا آن استاديار فرهيخته مديريت پروژه را با 
 و دلزدگيشخصي، و متأسفانه گاه كامالً غيرمحترمانه، نه تنها در افزايش انگيزه علمي دانشجويان ناموفق باشند؛ كه باعث 

د، تا جايي كه براي نمونه، نگارنده كه خود رتبه نخست كنكور دكتراي دانشكده فني را احراز نموده، تا نن گرد در ايشاكدورت
 .افتاده استكنون چندين بار به صرافت انصراف از تحصيل 

نيده، پس از اظهار  سخن را به پايان رسا،در پايان، هرچند گاليه بسيار است، نگارنده براي پيشگيري از نگارش مثنوي هفتاد من كاغذ
فروتني، احترام و سپاسگزاري از زحمات استاديار دانشمند و فرهيخته جناب آقاي دكتر محمدي، با توجه به موارد ياد شده و از آنجا كه 

نظر ايشان براي يكطرفه نگارنده تمامي تالش خود را براي هماهنگي با استاد راهنما به قيمت فراموش نمودن اختالفات و جلب 
 براي بهبود روند موجود و اي در بر نداشته است، از آن معاونت محترم خواهشمند است نامه به كار بسته، اما متأسفانه نتيجه شبرد پايانپي

 و در صورت نياز با همكاري ديگر اعضاي محترم بينانه انداز روشن و واقع چشم با در زمان مشخصنامه  به پايان رسانيدن پژوهش پايان
  .، نگارنده را راهنمايي فرمايندرغم ميل باطني تغيير استاد راهنما يا علي هيأت علمي

  
  با سپاس و آرزوي بهروزي،

  .سپهر سهيل فروزان
  
  

  .هاي فني دانشگاه تهران براي آگاهي ي، استاديار محترم دانشكده مهندسي عمران دانشكدهمدجناب آقاي دكتر مح: رونوشت
  


