
 سی دقیقه با دکتر رهگشا  -باداباد
 

 اس تادرٍد تا فزاًسِ-تاداتاد

 

در هؼزفی چْزُ ّای ضْز، کِ هَرد تَجِ ػشیشاى قزار گزفتِ ٍ ها را تِ تطَیق ٍا داضت تا اس آًْا تٌَیسین ٍ در 

درخَاست خَاًٌذگاى ٍتالگ در ایي هطلة تِ هؼزفی جٌاب آقای پزفسَر ًوایص ٍتالگ قزار دّین.تز اساس 

 هحوذ رّگطای هی پزداسین.

در ضْز تادرٍد تِ دًیا آهذ ٍ تا هقطغ سیکل در ایي ضْز تِ تحصیل پزداخت تِ ػلت  1332هحوذ در سال 

اى تْزاى هطغَل تحصیل کوثَد اهکاًات ٍ ػذم هقاطغ تحصیلی تاالتز تِ ًاچار تِ تْزاى سفز ًوَد ٍ در دتیزست

ضاگزد هوتاس پایتخت هیطَد ٍ تِ ػلت ػالقِ تِ رضتِ سهیي ضٌاسی ،آى رضتِ را اًتخاب 1349ضذ ٍی در سال 

 فارؽ التحصیل هیطَد. 1354ًوَدُ ٍ در داًطگاُ تْزاى هطغَل تِ تحصیل هیطَد ٍ در سال 

http://badabad.blogfa.com/post-477.aspx


ذیزش تگیزد ٍ جْت اداهِ تحصیل تِ کطَر (هَفق هیطَد اس داًطگاُ لَیی پاستَر فزاًسِ پ1354در ّواى سال )

فزاًسِ هیزٍد ٍ هَفق هیطَد در سهاى کوی کارضٌاسی ارضذ ٍدکتزای خَد را در رضتِ سهیي ضٌاسی گزایص 

تِ ػٌَاى استاد داًطگاّْای فزاًس 1358پتزٍلَصی ٍ سهیي ضٌاسی اقتصادی در داًطگاُ فزاًسِ تگیزد.ٍ در سال 

هَفق تِ دریافت  سالگی 33لیت تحقیقاتی فزاٍاى ٍ ًثَؽ خاظ ایطاى در سي هطغَل تذریس هیطَد.تِ ػلت فؼا

(کِ ّواى درجِ دکتزای دٍلتی در فزاًسِ هیثاضذ هیزسذ ٍ تِ ػٌَاى جَاى تزیي پزفسَر Etat)درجِ دکتزای اتا

 ایي رضتِ در کزسی صاحة ًظزی هی ًطیٌذ. 

  فزاًسِ تزگشیذُ هیطَد .تِ ػٌَاى استاد هوتاس داًطگاّْای  1367پزفسَر در سال 

تِ ػلت ػطق ٍافز تِ ٍطي ٍ هیْي ٍارد کطَرش ٍ سادگاّص ضذُ ٍ تِ ػضَ ّیات  1372دکتز رّگطای در سال 

ػلوی داًطگاُ اهیز کثیز تْزاى در هی آیذ ٍ تؼذ اس هذتی تِ ػٌَاى استاد داًطگاُ ضْیذ تْطتی اًتخاب 

هقالِ تیي 120ستزی در هؼادى ٍ سهیي ضٌاسی است تا تحال دادگ رسوی کارضٌاس ایٌکِ تز ػالٍُ دکتز.هیگزدد 

هقالِ داخلی تِ ػٌَاى تزتزیي هقالِ ضٌاختِ ضذُ اًذ ٍ تؼذاد سیادی اس  30الوللی را تِ قلن خَد ًَضتِ ٍ در 

 (تِ چاج رسیذُ است.ISIهقاالت ایطاى تِ ػٌَاى هقاالت پز استٌاددر هجالت ػلوی تیي الوللی )

 ٍ ایزاى داًطگاّْای دکتزای ٍ ارضذ کارضٌاسی داًطجَیاى  ،تارّا تِ ػٌَاى استاد راٌّوایایطاى در ػلن خَد 

 دٍلتی داًطگاّْای تیطتز در دکتزا ّای ًاهِ پایاى داٍر ػٌَاى تِ ٍ تَدُ کطَر اس خارج الوللی تیي داًطگاّْای

 .است ضذُ حاضز ایزاى

هیزاث فزٌّگی ٍ تاریخ گذضتگاى تاػج ضذُ سزا هَسُ  ػالقِ دکتز ٍ ّوسزضاى تِ تٌاّای تاریخی ٍ ًگْذاری اس

رّگطا را در هٌشل پذری تاسیس کٌٌذ ٍ ػالٍُ تز تؼویز هٌشل در حفظ آحار فزٌّگ ٍ توذى اسالهی ٍ ایزاًی 

 کَضا تاضٌذ.

 ٍاقؼی ًقطِ اس ًوایطگاّی اٍل ًگاُ در ، هیطَد ًگْذاری سٌتی ٍ قذیوی اضیاء آى در کِ رّگطا هَسُ سزا 

ضزٍع تِ تؼویزات سزا هَسُ ًوَدًذ ٍ در  1372ل تادرٍد در گذضتِ است .دکتز رّگطا ٍ ّوسزضاى اس سال هٌاس

تؼویزات اساسی تِ پایاى رسیذ ٍ در پٌج سال اخیز تَاًستِ تِ ضکل جالة ٍ ٌّزهٌذاًِ ای خَد را  1375سال 

 تزای تاسدیذ سائزاى ٍ هسافزاى ٍ گزدضگزاى داخلی ٍ خارجی ًطاى دّذ. 
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